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1. INLEDNING 

           

          Det finns mycket värt att slåss för. Jorden är fantastisk, Sverige är fantastiskt. Så har det 

inte alltid varit. Vår historia är kantad av maktkamper, oroligheter, orättvisor, förföljelser och 

krig. Nu är det nästan tvåhundra år sedan vi upplevde det, men för miljoner människor är det 

verklighet här och nu. Vi ser det som självklart att försvara det vi uppnått. Precis som det är lika 

självklart att stödja andra länder som befinner sig i svåra tider. Tycker du likadant tycker du som 

vi. Och då är Försvarsmakten något för dig. Om du väljer oss kan vi lova dig ett av de mest 

spännande jobb du kan tänka dig. Ett jobb där du får möjlighet att mogna och utvecklas. Men 

framförallt ett jobb där du arbetar för något som är större än dig själv. Och kan göra skillnad. 

Fred, frihet, demokrati, mänskliga rättigheter. Det vi slåss för. Kan du ha ett mer meningsfullt 

arbete? (Försvarsmakten 2014a) 

 

Utdraget är från en broschyr knutet till Försvarsmaktens rekryteringskampanj från 2014 som 

gick under namnet ”Välkommen till vår verklighet”. I broschyren går det att läsa att meriterna 

i form av kunskaper och erfarenheter som en anställning i Försvarsmakten ger är eftertraktade 

i såväl det civila livet som i det militära. Syftet med broschyren är att informera och rekrytera 

nya anställda. Mellan juli 2010 och mars 2017 var värnplikten vilande och ersattes av en 

frivillig militär utbildning. Mellan dessa år bestod Försvarsmakten av frivilligt rekryterade 

och anställda yrkessoldater med någon form av visstids- och kontraktsanställningar. Sedan 

mars 2017 är värnplikten återinförd efter regeringsbeslut och omfattar alla svenska 

medborgare. Numera rekryteras soldater på både plikt och frivillighet 

(Rekryteringsmyndigheten 2017a,b). 

      Föreliggande text tar sin utgångspunkt under det tidigare nämnda systemet och i 

frivilligheten att antingen söka sig till militär utbildning eller att söka anställning. I uppsatsen 

avser jag att undersöka vad det är som får enskilda individer att söka sig till en institution som 

huvudsakligen varit baserad på plikt. Och i ett yrke där det betonas att den unika kompetensen 

är väpnad strid (Försvarsmakten 2014a) – vad är det som egentligen är värt att slåss för enligt 

yrkessoldaterna själva? Uppsatsen baseras på intervjuer med personer som är eller har varit 

anställda vid Försvarsmakten som yrkessoldater. Det övergripande kunskapsmålet är att 

erhålla empirisk och teoretiskt baserad förståelse av meningsskapande aspekter av soldatyrket 

med särskilt fokus på våldsanvändning.  
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Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är med utgångspunkt i svenska yrkessoldaters utsagor att kartlägga och 

analysera de förståelser av, och motiveringar för, soldatyrket och våldsanvändning som skapas 

och upprätthålls diskursivt. Jag vill visa hur och varför dessa diskurser konstitueras och 

legitimeras av intervjupersonerna. För att besvara uppsatsens syfte kommer jag att utgå från 

ett diskursteoretiskt ramverk med särskild utgångspunkt i Jason Glynos och David Howarths 

logikperspektiv. De frågeställningar jag arbetat utifrån är följande: Hur motiverar 

yrkessoldater sin dragning till Försvarsmakten? Hur argumenterar yrkessoldaterna för sin 

relation till våld? Vilka logiker kan urskiljas i yrkessoldaternas utsagor?    

 

Material och metod 

Det empiriska underlaget för undersökningen består huvudsakligen av intervjuer som 

genomfördes våren 2016. Under denna period intervjuade jag sju personer som är eller har 

varit anställda inom Försvarsmakten. Till uppsatsens hör även mediematerial i form av 

broschyrer, flyers, informationstexter- och filmer utgivna av Försvarsmakten som haft 

betydelsen som kontext till intervjuerna. I följande avsnitt kommer jag att redogöra för 

insamling, bearbetning och analys av materialet, samt diskutera källkritik, forskningsetik och 

reflexivet i relation till materialinsamlingen.           

 Inför materialinsamlingen förelåg en ambition att ha ett urval av intervjupersoner med 

jämn könsfördelning inom ett brett åldersspann. Syftet med urvalet är att med utgångspunkt i 

kategorierna kön och ålder komma åt olika erfarenhet och bakgrund för att bredda de 

perspektiv som uttrycks i materialet. En tydlig avgränsning av materialet var att fokusera på 

personer som är eller har varit anställda som yrkessoldater vid Försvarsmakten. För att 

komma i kontakt med intervjupersoner utgick jag från mitt privata kontaktnät. Via tips från 

vänner, kollegor och bekanta kom jag i kontakt med samtliga intervjupersoner. Jag kontaktade 

även Ledningsregementet i Enköping om möjligheten att få intervjua anställda men fick ingen 

respons. De sju yrkessoldaterna Amanda, Malte, Jacob, Matilda, August, Olof och Beata utgör 

intervjupersonerna i studien. Fyra av de intervjuade är män och tre är kvinnor som vid tiden 

för intervjun var i åldrarna 23–37 år. Fem av intervjupersonerna har haft en gradbeteckning på 

soldatnivå, vilket innebär att de genomfört värnplikt eller grundläggande militärutbildning 

och en befattningsutbildning. Två av intervjupersonerna är officerare, vilket avser en 
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gradbeteckning över soldatnivå med ett övergripande ansvar och oftast chefsposition. (Se 

förteckning över militära grader i bilaga 1.) Alla intervjupersoner har haft skiftande 

tjänstegrader inom sin gradbeteckning och har tjänstgjort inom olika befattningar, arbets- och 

verksamhetsområden. I min uppsats betraktar jag både soldater och officerare som 

yrkessoldater i min användning av termen. Fyra av de sju intervjupersonerna var vid tiden för 

intervjun anställda vid Försvarsmakten. Resterande tre hade lämnat soldatyrket för vidare 

studier eller andra arbeten. För några av intervjupersonerna har det gått några år sedan de var 

anställda vid Försvarsmakten och har därmed fått en distans till soldatyrket. Detta till trots så 

har jag gjort bedömningen att samtliga intervjupersoner har den insyn och erfarenhet inom 

yrket som krävs för att kunna besvara uppsatsens syfte och kunskapsmål. Samtliga 

intervjupersoner har mellan 3 till 12 års erfarenhet av tjänstgöring. (För en utförligare 

beskrivning av intervjupersonerna och deras olika befattningar se bilaga 2.)    

  Intervjuerna ägde rum i maj och juni månad 2016 i Uppsala med omnejd samt i 

Stockholm. Jag har intervjuat yrkessoldaterna vid ett tillfälle vardera. I genomsnitt varade 

intervjuerna mellan en till två timmar. Intervjuerna har varit strukturerade kring ett antal fasta 

frågor. Men har tagit något olika form beroende på hur intervjupersonen styrt samtalet efter 

intresse (se frågorna i sin helhet i bilaga 3). Samtliga intervjuer skedde enskilt och spelades in 

samt kompletterades med ljudfilsprotokoll, ljudfilsreferat och anteckningar med intryck och 

beskrivningar av intervjutillfället. Intervjuerna varierade från att ta plats i intervjupersonens 

hem, mitt hem, på ett café i centrala Uppsala och på Försvarshögskolan i Stockholm. En av 

intervjuerna var över telefon då det inte var möjligt för oss att ses i person. Att 

intervjupersonen själv fick bestämma platsen för intervjun är en fördel sett till att personen i 

fråga fick vara med och skapa premisserna för intervjun. Detta resulterade i att intervjuerna 

hölls utanför arbetstid på platser som upplevdes bekväma och trygga för de intervjuade. 

Nackdelen med att alla intervjuer skedde utanför arbetsplatsen är att en möjlighet till 

deltagande observation går förlorad.            

 Att komma i kontakt med intervjupersoner och få en ingång till fältet upplevde jag som 

svårt vilket speglar sig i fördelningen av ålder som inte fick den bredd som initialt 

eftersträvades. Även valet att intervjua personer som lämnat sin anställning har sin anledning i 

fältets otillgänglighet. Jag valde intervjupersonerna i den utsträckningen de fanns tillgängliga 

och i största mån efter mina urvalskriterier. Svårigheten att komma i kontakt med potentiella 

intervjupersoner kan bero på fältets otillgängliga karaktär (Spradley 1980). Med detta syftas 

att vissa aktörer eller platser är mer otillgängliga än andra, menande att det finns aspekter i 

situationen som försvårar intervjuer eller observationer. Det kan röra sig om sociala aspekter 
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som kräver tillstånd, sekretess eller en situation som medför ökad risk och fara (Spradley 

1980:47). Upplevelsen att behöva argumentera för sitt val av yrke eller att diskutera 

våldsanvändning inom sin yrkesroll kan uppfattas som känsligt och besvärligt vilket kan vara 

en anledning till att inte delta på intervju. En tillfrågad intervjuperson som initialt gett sitt 

samtycke ställde senare in intervjun efter att ha pratat med sina chefer och blivit uppmanad att 

inte ställa upp. Anledningen som framfördes var att det vore olämpligt att prata om tjänsten 

och att det lätt kan bli missförstånd och feltolkning. Detta visar på en osäkerhet hos personen 

ifråga att uttala sig om sitt arbete.           

 Otillgängligheten i fältet innebär även ett begränsat tillträde vid observation och 

deltagande. Att observera soldater i deras yrkesvardag kräver tillstånd som är svår att erhålla 

och ansökningsprocessen kan vara tidskrävande (Spradley 1980:48). Med hänsyn till detta 

och kandidatuppsatsens begränsade tidsomfång har jag inte haft möjlighet till fältarbete som 

baserar sig på deltagande observation. Uppsatsens syfte och kunskapsmål ska emellertid 

kunna besvaras med intervjuerna som empiriskt material. Vid framtida forskning vore det 

intressant att med tillgång till deltagande av fältet studera likheter och skillnader i det 

intervjupersonerna säger och i vad de gör i relation till ett vålds- och maktperspektiv.  

  Trots att det initiala sökandet efter och kontakten med yrkessoldater var trögt, upplevde 

jag generellt intervjupersonerna som frispråkiga och intervjutillfällena som avslappnade. Jag 

hade inte förväntat mig en sådan öppen reflektion kring frågorna. Flera av de intervjuade 

berättade att det var första gången som de uttalade sig och reflekterade så ingående om våld i 

relation till deras yrkesroll. Att vissa av intervjupersonerna vid tiden för intervjun hade 

avslutat sin anställning hos Försvarsmakten kan ha en inverkan på hur de kände kring att 

berätta och reflektera kring frågorna. Vissa upplever kanske detta som att de kan tala friare 

och mer kritiskt i förhållande till sin gamla yrkesroll. Hursomhelst innebär alltid en definierad 

intervjusituation att den intervjuade har möjlighet att kontrollera sin berättelse och därmed 

välja att framhäva, tona ned eller undvika vissa känsliga teman och frågor (Fägerborg 2011; 

89f).                    

  Samtliga intervjupersoner har enligt god forskningsetik blivit tillfrågade och informerade 

om syftet och villkoren för deras deltagande innan de gav sitt samtycke till att delta (Pripp 

2011:80). Alla informerades innan intervjun påbörjades att vissa frågor kunde upplevas som 

känsliga och att de när som helst fick välja att inte svara. Alternativt återkomma till mig om 

de ville dra tillbaka sitt samtycke. Alla intervjupersoners namn är fingerade motsvarande 

namnskicket bland människor i samma generation (jfr Silow 2016:57). Även citat presenteras 

på ett sådant sätt att medverkandes identitet inte framgår (Pripp 2011:82).  
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I hänsyn till de medverkandes anonymitet anger jag inte tidpunkter och plats för vissa 

händelser. Intervjupersonen och jag är aldrig bara intervjuperson och intervjuare utan 

också och samtidigt två individer med specifika erfarenheter, upplevelser, åsikter som 

tillsammans andra variabler påverkar mötet (Hagström 2002:48). Jag har medvetet valt att 

understryka eller tona ner likheter och olikheter för att styra in samtalet på ett visst ämne eller 

för att skapa samhörighet (Hagström 2002:45ff). Jag upplever min roll som outsider, som en 

person som inte delar erfarenheter av yrket, som en av de mest framträdande olikheterna. Att 

lyfta fram kunskapsluckor hos forskaren kan vara ett sätt sänka garden och uppmuntra till 

berättande då intervjupersonen får tala om något som denne har koll på bättre än forskaren 

(Nilsson 2002:17; jfr Agnidakis 2013:26). Detta blev särskilt tydligt då vissa av 

intervjupersonerna entusiastiskt ville dela med sig om sina erfarenheter och kunskaper på 

ämnet.                    

 Det inspelade intervjumaterialet har avlyssnats, delvis transkriberats och därefter 

tematiserats. Mediematerialet i form av broschyrer, informationstexter- och filmer på 

Försvarsmaktens hemsida och Youtubekanal har på liknande sätt bearbetats och tematiserats. 

Dessa två materialkategorier har därefter jämförts för att undersöka återkommande teman. 

Mediematerialet kommer inte att presenteras närmare i uppsatsen utan har haft den primära 

betydelsen som kontext till intervjuerna.         

 Uppsatsens diskursteoretiska ramverk och logikperspektivet har varit ett redskap i att 

tolka och analysera empirin vilket oundvikligen har påverkat vad som samlats in och vad som 

sammanställts. Teori avser ett visst sätt att betrakta verkligheten, varigenom verkligheten 

sorteras enligt vissa principer så att vissa aspekter hamnar i fokus som anses vara 

betydelsefulla för syfte och kunskapsmål – och andra tonas ned (Öhlander 2011:12,255). 

Detta innebär att mina intervjufrågor är perspektivbundna i likhet med mina analysverktyg 

och utgör förkonstruerade kategorier som styr tolkningen lika mycket som informanternas 

svar (Pripp 2011:82; Wollinger 2002:58). I detta samspel av mina frågor och informanternas 

svar konstitueras diskursiva förståelser av en yrkessoldat (jfr Nilsson 2000:15). De analytiska 

tolkningar och kategorier som presenteras i uppsatsen behöver inte nödvändigtvis heller 

överensstämma med intervjupersonernas egna sätt att kategorisera och erfara verkligheten 

(Pripp 2011:82; Wollinger 2002:58). Min förhoppning är att uppsatsen inte ska läsas som 

slutgiltiga påståenden om verkligheten, utan snarare som etnografiska insikter som ger sitt 

bidrag till ökad förståelse och kunskap om de meningsskapande diskursiva aspekter som 

omger soldatyrket. 
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Teoretiska utgångspunkter och begrepp 

Denna uppsats utgår från ett diskursteoretiskt perspektiv med särskild utgångspunkt i Jason 

Glynos och David Howarths logikperspektiv. Perspektivet används för att kartlägga och 

analysera de förståelser av, och motiveringar för soldatyrket och våldsanvändning som 

konstrueras av diskurser som omgärdar dessa. Detta avsnitt kommer att ge en kort redogörelse 

för de analytiska begreppen diskurs och logik som utgör uppsatsens teoretiska plattform samt 

en definition av militärt våld.  

 

 

Politisk diskursteori  

 

En viktig teoretisk utgångspunkt för uppsatsen är att subjekt är konstituerade, det vill säga att 

identiteter och sociala grupperingar formas och blir till diskursivt. I de politiska teoretikerna 

Ernesto Laclau och Chantal Mouffes teoribygge bör diskurs förstås som ett mer eller mindre 

koherent meningssystem som sätter gränser och skapar möjligheter för vad som kan sägas och 

göras (Laclau & Mouffe i Gunnarson Payne 2017a:262). Diskurser skapar ”ett bestämt sätt att 

tolka världen” för att låna kommunikationsforskarna Marianne Winther Jørgensen och Louise 

Phillips formulering av diskursbegreppet (Jørgensen & Phillips 2000:136). Diskursbegreppet 

som Laclau och Mouffe utvecklat inkluderar både det talade och skrivna ordet och handlingar, 

praktiker och materiella fenomen. Ur det här perspektivet är alla sammanhang diskursiva där 

meningssystem skapas, upprätthålls och omformas genom språk och handling (Gunnarsson 

Payne 2017a:252f).  

   Alla diskursiva praktiker och objekt är meningsbärande. Människor tolkar och förstår 

processer och ting i vår omgivning utifrån de meningssammanhang som finns tillgängliga 

samt agerar i relation till dem (Gunnarsson Payne 2017a:253ff). Värden tilldelas betydelse 

och mening genom sociala konventioner, där bestämda ting länkas ihop med bestämda tecken. 

Mening är tillika relationell, de enskilda tecknens betydelse kommer från deras relation till 

andra tecken (Jørgensen & Phillips 2000:16; Gunnarsson Payne 2017b:154). Ordet ”soldat” 

får sitt värde genom att skilja sig från andra tecken som ”fiende”, ”civil” och ”våld”. Mening 

är kontextuell vilket innebär att den ser olika ut i förhållande till särskilda geografiska och 

historiska sammanhang. Inget tecken i en diskurs har en konstant eller fullbordad betydelse, 

meningen är kontingent eftersom den är föränderlig samt tillfällig. Enligt kontingensbegreppet 

är ingenting givet och allt skulle kunnat vara annorlunda under andra förhållanden 
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(Gunnarsson Payne 2017a:253). Därmed bör diskurser förstås som tillfälliga fixeringar av 

betydelse, då det pågår ständiga strider om mening och betydelseskrivning omkring oss och 

inom oss (Lindelöf 2006:23; Laclau & Mouffe 2001: 105). Tecken i en diskurs saknar således 

inneboende mening. Meningen blir till och fixeras genom artikulationer. Artikulationen är 

språkliga eller icke-språkliga praktiker som sätter ett diskursivt tecken i relation till andra 

tecken (Laclau & Mouffe 2001:105). Eftersom mening är relationell så bidrar varje 

artikulation till att skapa, återskapa och omskapa diskurser genom att tecken kombineras på 

mer eller mindre nya sätt. Genom att studera intervjupersonernas utsagor som artikulationer 

så kan jag kartlägga hur mening, och därmed diskurser kring soldatyrket och våld uppstår, 

upprätthålls och förändras (Gunnarsson Payne 2017a:257). Det vill säga undersöka vilka 

meningssammanhang kring soldatyrket och våld som görs möjliga och omöjliga för 

intervjupersonerna. 

  

 

Logikperspektivet och fantasmatiska logiker 

 

För att förstå och förklara vad det är som gör att människor identifierar sig med diskurser så 

måste den meningsskapande kraften, affekten med andra termer, undersökas. Jason Glynos 

och David Howarth har utvecklat logikperspektivet, som är ett mer metodologiskt fokuserat 

diskursteoretiskt perspektiv (Silow Kallenberg 2016:43). Deras ansats kan beskrivas som ett 

försök att adressera metodfrågor i diskursteorin på ett tydligare sätt (Lundgren 2012:59) och 

som ett analytiskt hjälpmedel för att närmare studera diskurser (Silow Kallenberg 2016:45).

 Det grundläggande begreppet i perspektivet är logik, med vilket menas ett förfinat 

system, ”en uppsättning regler som gör något möjligt i en viss kontext”. En logik reglerar det 

sociala och politiska ”spelets regler” genom att den definierar relationen mellan subjekt, 

objekt, normer och regler (Howarth & Glynos 2007:135ff,139; Gunnarsson Payne 

2017a:266). Glynos och Howarth har tre kategorier av logikperspektivet vilka utgörs av 

sociala, politiska och fantasmatiska logiker. Fantasmatiska logiker (fantasibegreppet) utgör 

uppsatsens analysverktyg. För att förstå innebörden av begreppet ska en kort redogörelse 

presenteras av de andra två logikerna.            

  Sociala logiker karakteriserar förgivettagna praktiker i en viss social kontext vid en viss 

tidpunkt i historien. En social logik omfattas av regler, normer, subjektspositioner och objekt 

(Howarth & Glynos 2007:133; Gunnarsson Payne 2017a:267).  
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När en logik är social framstår den som självklar och essentiell, den är med andra ord 

dominerande och icke-politiserad (Silow 2016: 47; Gunnarsson Payne 2017a:266). 

 Politiska logiker syftar till tankar, idéer och praktiker som utmanar och politiserar en 

dominerande ordning (social logik) (Howarth & Glynos 2007:141f). Politiska logiker 

uttrycker ”hur det borde vara” och ger upphov till konstruktionen av sociala antagonismer. 

Genom att ifrågasätta sociala logiker kan politiska logiker ge upphov till förändring och skapa 

nya logiker. Dessa kan i sin tur institutionaliseras och ersätta de tidigare sociala logikerna 

(Lundgren 2012:63; Howarth & Glynos 2007:147).  

  Varför en förändring sker eller inte sker kan förklaras av begreppet fantasmatisk logik 

eller fantasier. Begreppet förklarar varför sociala och politiska logiker upprätthålls och 

förändras eftersom det beskriver de affektiva drivkrafter och ideologiska föreställningar – 

fantasier – som gör att subjekt grips av eller identifierar sig med olika diskurser (Howarth & 

Glynos 2007:140,145; Gunnarsson Payne 2017a:267). Fantasier, i den här bemärkelsen, 

uppfattas inte som något osant eller orealistiskt utan något nödvändigt för att ge människor 

riktning och känslomässig drivkraft till att tro på och agera efter vissa idéer (Gunnarsson 

Payne 2017a:267). Fantasier bör betraktas som kollektivt skapat och gemensamt snarare än 

som något inneboende i enskilda individer (Sjöstedt Landén 2012:78). Fantasier kan användas 

för att stödja en hegemonisk1 social ordning genom att få vissa förhållanden att verka som 

naturliga, självklara och önskvärda. På så vis kan fantasier legitimera sociala logiker med 

syftet att försäkra att en praktiks politiska logik förpassas till bakgrunden (Howarth & Glynos 

2007:146f). I relation till politiska logiker kan fantasier fungera som energi för motstånd och 

förändring genom att nya begär och drömmar skapas (Ibid; Lundgren 2012:63).  Fantasier 

visar på hur sociala sammanhang är parallellt stabila och föränderliga konstruktioner (Sjöstedt 

Landén 2012:78).  

 Fantasmatiska logiker verkar genom att skapa föreställningar om framtida konsekvenser 

av handlande, både föreställningar om önskvärda framtidsscenarier vilka bör eftersträvas och 

icke-önskvärda framtidsscenarier som måste förhindras. Glynos och Howarth benämner dessa 

som dystopiska respektive utopiska fantasier (eng. horrific och beatific fantasies) (Howarth & 

Glynos 2007:147; Gunnarsson Payne 2017a:267f). Fantasmatiska logiker kan undersökas 

genom att titta på hur de artikuleras, förstås och lever vidare eller glöms bort (Sjöstedt Landén 

2012:78).  

                                                 
1  Hegemoni kan ses som resultatet av vissa starka artikulationer av diskurser som, för tillfället, uppfattas som 

det enda rätta. (Laclau i Lindelöf  2006:26). 
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Att undersöka fantasmatiska logiker är ett verktyg för att förstå varför människor fortsätter att 

göra som de brukar och tro på vissa föreställningar som de är kritiska till, trots att de skulle 

kunna göra på andra sätt (Lundgren 2012:62; Gunnarsson Payne 2017a:266ff).  

 Soldatyrket inrymmer en mängd diskursiva praktiker och sociala logiker, varav några 

kommer att diskuteras i uppsatsen. Logikperspektivet möjliggör för att länka det empiriska 

materialet till mer övergripande processer (Lundgren 2012:62). Jag avser att använda 

fantasibegreppet som ett analytiskt redskap för att förstå och tolka de affektiva och 

ideologiska drivkrafter som upprätthåller och förändrar de diskurser som yrkessoldater 

konstitueras av.  

 

 

Militärt våld  

 

I min uppsats undersöker jag hur yrkessoldaterna argumenterar för sin relation till våld, det 

vill säga vilken betydelse våldet tillskrivs och hur våldsanvändning motiveras i yrket. Min 

förståelse av våld utgår från socialantropologen David Riches definition, med ett tillägg av 

psykiskt våld så att den lyder: ”våld är en handling som avser fysisk och psykisk skada som 

anses legitimt av utövaren och orättmätigt [av vissa] vittnen” [min översättning]. Riches avser 

att rikta fokus på själva våldshandlingen snarare än aktörerna (utövare och offer) och 

innefattar också de begränsade fall där offret ger sitt bifall till våldet (Riches 1986:1ff,8). 

  För att specificera Riches definition av våld vill jag komplettera med etnologerna 

Gabriella Nilsson och Inger Lövkronas begreppsförklaring av politiskt våld (2015). Med 

politiskt våld syftas det våld som utövas av större grupper eller stater såsom militärt eller 

polisiärt våld. En stor del av det politiska våldet är legitimerat, då det är en våldsutövning som 

samhället av olika skäl anser sig behöva för att inneha kontroll i vissa situationer (Nilsson & 

Lövkrona 2015:22). I uppsatsen kommer jag använda mig att begreppet militärt våld för att 

förtydliga våldet som brukas av yrkessoldater.  

 

Tidigare forskning  

I detta avsnitt presenteras en översikt av det forskningssammanhang inom vilket jag 

positionerar min uppsats. Jag har främst haft användning av etnologisk forskning men även av 

kvalitativ forskning utanför det etnologiska forskningsfältet. 
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Etnologen Susanne Wollinger har i sin avhandling Mannen i ledet. Takt och otakt i 

värnpliktens skugga (2000), skildrat vardagslivet för de värnpliktiga mellan åren 1995–1996. 

Wollingers syfte är att erhålla kunskap om den interna dynamiken och hur ”lumparlivet” 

hanteras och organiseras i relation till de villkor de värnpliktiga lever under (Wollinger 

2000:13ff.). Wollingers avhandling har varit behjälplig i förståelsen av den allmänna 

värnplikten som den såg ut under mitten av 1990-talet. 

       I forskningsrapporten, I förändringens tid – vardagsberättelser från Försvarsmakten 

(2011) av Adolfsson et al behandlas perioden efter att värnplikten blev vilande 2010 och 

ersattes av GMU och kontraktsanställningar. Denna studie har varit betydelsefull för 

förståelsen av intervjupersoner som tillkommit till Försvarsmakten efter 2010. Rapporten är 

producerad på uppdrag av Försvarsmakten och baseras på 40 intervjuer med soldater och 

officerare. Rapporten undersöker varför intervjupersonerna sökt sig till soldatyrket, vad yrket 

innebär för dem samt tiden från mönstring, till GMU och anställning. Fokus ligger på 

meningsskapande och motivationsaspekter kring soldatyrket och arbetet i Försvarsmakten, 

frågor som tangerar denna studie. Rapporten utgör således ett bra komparativt material till 

min uppsats. 

 Anna T. Höglund, docent i etik, undersöker och analyserar etiska teorier om militärt våld 

ur ett feministiskt perspektiv i sin avhandling Krig och Kön. Feministisk etik och den 

moraliska bedömningen av militärt våld (2001). Höglund studerar kopplingen mellan kön, 

makt och moral med särskilt fokus hur könsidentitet konstitueras och reproduceras genom 

våld och krig. Jag har tagit fasta på Höglunds studie av etiska teorier och argumentationer för 

moraliskt berättigande av militärt våld. Vissa av Höglunds teorier kommer att lyftas fram 

parallellt med mina valda teorier i analysen av det empiriska materialet.   

 I processen att analytiskt anpassa diskurspolitisk teori till en etnologisk kontext och mitt 

etnografiska material har jag haft användning av etnologisk forskning som på olika sätt 

tillämpat logikperspektivet. Etnologen Kim Silow Kallenberg (2016) analyserar i 

avhandlingen Gränsland. Svensk ungdomsvård mellan vård och straff en av de statliga 

institutioner som bedriver tvångsvård av ungdomar. Med utgångspunkt i logikperspektivet 

undersöker hon behandlingsassistenternas förståelse av ungdomarna, av behandlingen och den 

egna yrkesidentiteten. Helena Tinnerholm Ljungberg (2015) studerar i avhandlingen Omöjliga 

familjen. Ideologi och fantasi i svensk reproduktionspolitik, hur och varför staten i olika fall 

möjliggör och omöjliggör reproduktion med hjälp av fantasibegreppet. I temanumret 

diskursetnologi av tidskriften Kulturella perspektiv (nr 3-4 2012) presenteras översikter av 

politisk diskursteori och logikperspektivet samt exempel på etnologiska tillämpningar av 
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logikperspektivet. I artikeln Logikperspektivet – ett försök till analysmetod applicerar Anna 

Sofia Lundgren logikbegreppen på sin studie om föreställningar om befolkningens åldrande. I 

samma tidskrift skriver Angelica Sjöstedt Landén i artikeln Fantasi som diskursteorietiskt 

begrepp och etnologiskt blickfång om hur fantasibegreppet kan användas för att förklara 

människors investeringar i olika livsprojekt.          

 En skillnad mellan den föreliggande undersökningen och tidigare forskning är att denna 

uppsats undersöker de diskursiva drivkrafterna bakom motivation- och meningsskapande 

aspekter av soldatyrket och militär våldsanvändning. Uppsatsen är även ett empiriskt 

kunskapsbidrag till den etnologiska forskningen som tidigare främst studerat aspekter av 

Försvarsmakten fram till 1990-talet. Bland samtida etnologer kan Lars Brink och Alma 

Persson nämnas, som bland annat forskat om Hemvärnet och genusrelationer inom 

Försvarsmakten. Ett utpräglat fokus har även varit på officersperspektivet framför 

soldatperspektivet som utgör utgångspunkten för föreliggande uppsats. 

 

Disposition 

I detta inledande kapitel har jag presenterat ämnesval, kunskapsmål, syfte och 

frågeställningar, samt diskuterat metod, teori och tidigare forskning. Diskussionen har berört 

hur vald teori, analysmetod och tidigare forskning hänger i samman med övergripande 

kunskapsmål och syfte. 

Uppsatsen är tematiskt indelad i tre kapitel, varav kapitel två och fyra avrundas med en 

sammanfattande diskussion. I kapitel två - Som vilket annat jobb som helst. Nästan. 

introduceras de sju yrkessoldaterna, Amanda, Malte, Jacob, Matilda, August, Olof och Beata. 

Kapitlet redogör för motivations– och meningsskapande aspekter av soldatyrket. Rubriken 

anspelar på Försvarsmaktens rekryteringskampanj från 2014 som gick under samma namn.

  I kapitel tre - Perspektiv på militärt våld presenterar jag tematiskt hur yrkessoldaterna 

konstruerar förståelsen av militärt våld och sin yrkesposition.  

I kapitel fyra – Det militära våldets logiker utgår jag ifrån hur yrkessoldaternas 

förståelser av våld artikuleras och analyserar dessa i förhållande till logikperspektivet. Jag 

redogör för det militära våldets sociala och politiska logiker, med särskilt fokus på 

fantasmatiska logiker som legitimerar våldets sociala logik.  

I kapitel fem sammanfattas uppsatsens teman och slutsatser.  
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2. SOM VILKET ANNAT JOBB SOM HELST. NÄSTAN.  

Vägen in 

Det var mycket för mina föräldrar tror jag egentligen, de var med i Hemvärnet och de har de varit 

sen jag var liten. Det är klart man har blivit påverkad därifrån, helt klart. Det var ju mycket det här, 

liksom när de hade varit iväg på övningar så kom de hem och berättade hur roligt det var och vad de 

har gjort. Man har bara fått höra det roliga egentligen. Och då blev jag lite såhär, det är klart jag ska 

testa på det, det verkar som en kul grej. Att både få testa sig själv mentalt men också fysiskt, för det 

är ju tungt på olika sätt [...]. Sen när jag testade på det själv så märkte jag hur roligt det var och 

kände - det här nog det jag ska göra. (Amanda) 

Amanda är 28 år och var anställd soldat på Amfibieregementet. Där arbetade hon som 

signalist med befattningen gruppchef, vilket innebär ett ansvar för åtta personer. Signalistens 

uppgift är att ansvara över kommunikationsutrustning samt upprätta kommunikation med 

andra enheter (Försvarsmakten 2017a). Amanda var 15 år gammal när hon gick med i 

Hemvärnsungdomen, hemvärnets ungdomsverksamhet som syftar till att bidra med 

fritidsverksamhet och förberedande utbildning för militär tjänstgöring (Hemvärnet 2017a). I 

Hemvärnsungdomen fick Amanda testa på ”grönlivet” vilket var hennes väg in i 

Försvarsmakten då hon kände att hon ville mer och bestämde sig för att mönstra. "Jag ville 

pressa mig lite hårdare och det trodde jag att skulle få göra genom värnplikten, så jag tänkte 

att jag testar och ser om det är något för mig och det var det ju", berättar Amanda och skrattar. 

Att ställas inför fysiska och mentala utmaningar var primära anledningar till att söka till 

Försvarsmakten. Övergången från muck till anställning beskriver hon som självklar. "Jag 

trivdes verkligen jättebra i värnplikten och jag hade jättebra människor i plutonen. Den 

gemenskapen man får är väldigt svår att hitta någon annanstans". Amanda berättar att det inte 

var en tvekan att hon skulle stanna kvar, arbetet var jätteintressant och roligt. Att en stor del 

av arbetet äger rum ute i skogen och skärgården upplevde hon som en positiv del av arbetet.

  För 23-årige Malte var grundläggande militär utbildning, GMU, ett självklart alternativ, 

en sysselsättning likvärdig med arbete eller studier. "Jag tänkte GMU ska man väl göra. Pappa 

har varit i militären i 30 år så det var väl ganska naturligt att jag också skulle prova på det i 

alla fall [...] det var ju inte så främmande för mig i och med jag har haft väldigt många i min 

närhet som gjort militärtjänst". Malte har arbetat som sambandssoldat med gradbeteckningen 

vice korpral. Befattningen sambandssoldat innebär att upprätta rörliga kommunikationssystem 

med radiolänk- och radiostationer (Försvarsmakten 2017b). Malte har även haft befattningar 
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som stridssjukvårdare och fordonsförare. För Malte betyder det mycket att tjänsten innebär 

fysiskt arbete. Han har länge varit intresserad av träning och tränade mycket redan innan 

GMU. I likhet med Amanda beskriver Malte övergången från GMU till anställning som 

naturlig. "Efter två veckor (av GMU) var jag helt välsignad, det var det roligaste jag någonsin 

gjort [...]. Det kändes ganska naturligt att fortsätta. Jag valde det förbandet där mina 

favoritbefäl jobbade och så hamnade jag där". Som en del av EU:s beredskapsförband Nordic 

Battle Group, NBG, trivdes Malte, där fanns en stark känsla av kamratskap och mycket 

resurser för vidareutbildningar. Malte berättar att kompetensen man erhåller under 

militärtjänstgöring inte går att likställa med någon annan utbildning eller erfarenhet i det 

civila samhället. Yrket ställer stora krav på individens ansvar, motivation samt förmåga att 

samarbeta med andra (jfr Adolfsson 2012:11ff) vilket framgår av Maltes beskrivning om tiden 

på GMU:  

Det som var jobbigast var ju alla det här, det psykiska liksom, det är alltid mer än vad man tror. Du 

kan hantera det ett tag men sen blir du trött, hungrig, fysisk utmattad, du får inte vila och så står 

någon där och skriker på dig. Man tar konsekvenserna för sitt eget handlande hela tiden, du har 

ingen som städar upp efter dig, andra kan förstöra för dig och du måste hålla koll på gruppen. Och 

det är samarbete - gruppen är inte starkare än sin svagaste länk. Det är en intressant upplevelse [...] 

det finns inte den typen av upplevelser någon annanstans i samhället. (Malte)                                                                                                  

  

Att familjemedlemmars, släktingars och vänners erfarenheter av militär tjänstgöring och 

Försvarsmakten varit betydande för det egna intresset är ett återkommande tema bland 

intervjupersonerna. Samma motivationsfaktor lyfts fram bland sökande till GMU i 

forskningsrapporten, I förändringens tid – vardagsberättelser från Försvarsmakten 

(Adolfsson 2011:22). Gemensamt för de intervjuade är en nyfikenhet inför soldatyrket och en 

vilja att ställas inför en utmaning. Värnplikten, GMU och soldatyrket i stort representerar en 

möjlighet till personlig utveckling. Försvarsmakten anses erbjuda en chans att testa sina 

gränser genom fysiska och psykiska utmaningar (jfr Adolfsson 2011:5).    

 Matilda är 23 år och berättar att hon var inställd på att genomföra GMU efter gymnasiet. 

I likhet med flera av intervjupersonerna var Försvarsmakten redan närvarande i Matildas liv 

genom att familjemedlemmar genomfört värnplikten och varit anställda. Hon betraktade 

GMU som en utmaning som hon ville testa på för att veta om det var något för henne. Efter 

genomförd GMU upplevde Matilda att de (ansvariga på Försvarsmakten) var väldigt måna om 

att rekryterna skulle stanna kvar på ledningsregementet för vidare befattningsutbildning. Hon 
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tog anställning som sambandssoldat på regementet där hon också vidareutbildade sig inom sin 

befattning och tog körkort för MC, lastbil och bandvagn. Matildas senaste befattning var som 

stabgruppchef då hon stödde kompanichefen i dennes arbete. Hon har även tjänstgjort i 

egenskap av instruktör för en GMU-pluton.           

 August är 25 år och är anställd som amfibieskyttesoldat, hans primära uppgift är anfall 

och försvarsstrid i skärgårdsmiljö (Försvarsmakten 2017c) Han motiverar sitt beslut att söka 

sig till Försvarsmakten med att genom värnplikten erhålla en "fin merit" för framtida arbeten, 

då han initialt drevs att målbilden att arbeta inom byggbranschen. Efter genomförd värnplikt 

var August ”civil” i två år och sökte anställning som lärling utan framgång. Istället lät sig 

August övertygas av en vän som arbetade som officer och som ville rekrytera honom till 

amfibieregementet. August lockades av utlandstjänst och sökte till och blev anställd på 

amfibieregementets operativa reserv, en snabb insatsstyrka verksam 2013–2014. Efter 

utlandstjänsten tog han anställning på sin nuvarande befattning som amfibieskyttesoldat. 

August tycker att fördelarna med arbetet är den goda gruppdynamiken, att han får vara fysiskt 

aktiv, spendera tid ute i naturen och framför allt ”att belasta och utmana sig själv” för att se 

hur långt han kan pressa sig själv och utvecklas. August önskan att genom värnplikten erhålla 

goda meriter för ett arbete utanför Försvarsmakten korrelerar med det forskningsresultat som 

Adolfson et al presenterar.; kunskaper och färdigheter som man skaffar sig i Försvarsmakten 

värderas av den enskilda individen som värdefulla och viktiga i ett civilt arbetsliv 

(2011:6,19).                

 Beata är 26 år. Hon berättar att hon saknade direkta planer efter gymnasiet. "Jag sökte 

utmaningar", säger hon kort. Att mönstra och genomföra värnplikten kändes naturligt. "Det 

enda jag skulle bidra med var ett år av mitt liv. Ingen ekonomisk ansträngning. Allt var fixat. 

Boende och mat. Allt levererades". Beata arbetade som en del av ambulansplutonen som 

sjukvårdare med befattningen sergeant i ett år efter värnplikten. Sedan tog hon anställning i 

NBG men utlandsmissionen uteblev och Beata upplevde inte att hon längre utvecklades i 

soldatrollen. "Jag blev aldrig uppmuntrad eller motiverad på något sätt att jobba som officer 

och jag trodde nog aldrig på det själv heller". Istället blev hon civil i ett år och påbörjade en 

utbildning till civilingenjör, hade hon fortsatt med det hade hon fått en betydligt högre lön än 

som yrkessoldat berättar Beata. Men ett jobberbjudande som samverkansassistent till en 

officer på utlandstjänst i Kosovo blev vägen tillbaka till Försvaret. Som återigen anställd 

trivdes Beata och kände att hon ville göra mer och blev också uppmuntrad till det. Den sex 

månader långa utlandstjänsten byttes ut till vidarestudier till officerare. Idag, snart tre år 

senare, är Beata färdig officer och ställföreträdande plutonchef vilket innebär ett ansvar för 
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den dagliga verksamheten för 30–50 rekryter. Arbetet tycker hon är roligt och det beror 

särskilt på gemenskapen som uppstår.            

 För Olof som är något över 30 år var värnplikten inte något som han initialt ville göra, 

han hade istället siktet inställt på att arbeta inom bilbranschen. Under mönstringen var Olof 

helt säker på att han inte skulle bli intagen på grund av en skada men inskrivningsförättaren 

trodde på hans lämplighet som ledare och på den vägen var det. På den tre månader långa 

grundläggande soldatutbildningen, GSU (motsvarade GMU) vantrivdes Olof. "Gröntjänsten 

(GSU) var skit. Den första tiden blev man avskalad, man kommer in och alla blir lika. Jag 

försökte söka vapenfri tjänst och ta mig därifrån. Men min bror sa åt mig att skärpa mig så jag 

höll ut”. (Olof). Efter tre månader av att "springa runt som ett mähä" som Olof beskriver det, 

tog 7 månader av befattningsutbildning vid på mekanikerskolan. Där fick han utlopp för sitt 

bil- och teknikintresse och han trivdes. Efter värnplikten genomförde han ett tekniskt basår för 

att sedan söka till militärhögskolan för att utbilda sig till teknisk officer. Idag arbetar han som 

teknisk officer med ansvar för utbildningsfrågor.         

 Vid sidan av en vilja att ställas inför utmaningar och erhålla meriter för ett framtida civilt 

arbetsliv samsas altruistiska mål. Jacob är 32 år och var anställd som stridsfordonsförare och 

ammunitionsröjningssoldat. Hans befattning innebar att köra stridsfordon samt att söka och 

röja undan vapen, minor och ammunition (Försvarsmakten 2017d,e) Steget in i 

Försvarsmakten föranleddes av en fascination av soldatyrket och livsstilen som omgav det. 

Jag tror jag blev väldigt påverkad som tonåring av dataspel och filmer som Saving Private Ryan, 

Plutonen och Full Metal Jacket. Det går inte att komma ifrån hur militären målas upp i dem. Det är 

jävligt häftigt. [...] Det är någonting med där livet. [...] Det enda du är, är soldat. Och du gör det de 

säger åt dig att göra [...]. Det var någonting med det som fastnade".  (Jacob)                                                                                                           

Jacob berättar att han tränade hårt för att göra bra i från sig på mönstringen och genomförde 

sedan sin befattningsutbildning som skyttegruppsbefäl under 10 månader. Trots sin initiala 

entusiasm över yrket var Jacob trött på soldatlivet efter värnplikten och ville inte fortsätta 

inom Försvarsmakten. Efter tre år som civil fick han information om NBG.  "Jag fick hem 

broschyrer om utrustning, det fanns resurser och det kändes som att de satsade. Det verkade 

intressant och häftigt framförallt." Soldatyrket och NBG innebar även en möjlighet att göra 

skillnad:  

På den tiden brann jag för mänskliga rättigheter. Jag var inne på det här med Rwanda och 

funderade på shit, hur kunde det gå så långt utan att någon ingrep? Ett helt folkmord 
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skedde utan att någon gick in med trupper. [...] Jag var så arg på världen och ville göra 

något åt saken och då var det ett alternativ för mig. Jag hade ett förtroende för den 

svenska militären, att vi är fredsbevarande [...] att vi skickar ut soldater där det verkligen 

behövs.                                                                                                       (Jacob) 

Jacob sökte och blev anställd som stridsfordonförare i NBG. "Ett nytt liv. Fan vad kul nu 

börjar det här liksom. Jag märkte direkt att det var en sån otrolig skillnad från att göra lumpen 

och att vara anställd i Försvaret [...] Mycket av lumpenkänslan hade försvunnit [...] Jag blev 

behandlad med respekt." Den sex månader långa beredskapstiden tog slut och 

utlandsmissionen som alla väntat på uteblev. Istället fick de som ville åka på mission till 

Kosovo. Jacob kände att han ville göra något med utbildningen han förvärvat under tiden på 

NBG. Han åkte på utlandstjänsten till Kosovo där han arbetade som 

ammunitionsröjningssoldat i sex månader. Ibland tänker han på hur det skulle vara att åka ut 

på en ny utlandsmission. 

Jag saknar äventyret, jag saknar denhära känslan av att bara liksom, en morgon bara såhär ta på mig 

utrustningen, träffa grabbarna, få en briefing - nu ska vi göra det här, hoppa in i jeep och vara ute och 

patrullera liksom. Inte veta riktigt såhära, vad som väntar en liksom. […] Jag saknar den strukturen, 

livet är så härligt, det låter konstigt för att man hade den här inspärrningen, du hade ingen frihet men 

ändå är livet så lätt på något sätt. Vi hade jättekul. Vi garvade hela tiden, vi lärde ju känna varandra.      

(Jacob).    

  

Sammanfattande diskussion om att bli en del av ett yrke 

I empirin framträder vissa återkommande teman som på olika sätt motiverar och förklarar 

varför intervjupersonerna sökt sig till Försvarsmakten och soldatyrket. I dessa teman 

artikuleras vissa diskurser som omger soldatyrket. Kunskap och lärande är ett sådant 

återkommande tema. Flera av de intervjuade lyfter fram utbildningen som viktig därför att 

den bidrar till personlig utveckling genom att den erbjuder fysiska och psykiska utmaningar. 

Några har förväntningar att det unikt militära innehållet i utbildningen har ett civilt meritvärde 

eftersom den kompetens som erhålls i organisationen efterfrågas av andra arbetsgivare. 

Försvarsmakten uppfattas som en attraktiv arbetsplats då soldattjänsten erbjuder fysiskt arbete 

i anslutning till naturen, gruppidentitet och gemenskap och en verksamhet som bidrar till att 

göra världen till det bättre.  Intervjupersonerna sökte sig till Försvarsmakten för att de hade en 

föreställning om att soldatyrket kunde tillhandahålla dessa olika pretentioner och 
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förväntningar. Nyckelorden - utmaningar, personlig utveckling, meritvärde, eget ansvar, göra 

skillnad - som framkommit i berättelserna om varför soldaterna sökt sig till Försvarsmakten 

berör samma värden som Försvarsmakten som organisation står för och marknadsför sig 

under i broschyrerna Vägen in - så börjar din resa i Försvarsmakten och Välkommen till vår 

verklighet (Försvarsmakten 2014a,b). Själva titeln och innehållet i broschyren kan tolkas syfta 

på den resa som den anställde förväntas göra inom Försvarsmakten i relation till personlig 

utveckling. Intervjupersonerna delar således förståelsen av en yrkessoldat med den som 

Försvarsmakten själva konstruerar om yrket i sin marknadsföring. Detta visar hur 

föreställningar som artikuleras om yrket genom familjemedlemmars och vänners berättelser, 

tv-spel, film och markandsföringsmaterial diskursivt konstituerar meningen av en soldat och 

Försvarsmakten i stort.   

Vikten av möjligheten till kontinuerlig personlig utveckling samt att bli attraherad och 

motiverad till att fortsätta en anställning vid Försvarsmakten framkommer i flera av 

utsagorna. När Beata upplevde att hon inte längre utvecklades i soldatrollen och inte blev 

uppmuntrad till att vidareutbilda sig inom Försvarsmakten sa hon upp sig och blev civil. Ett 

aktivt kontaktsökande från Försvarsmaktens sida i form av ett jobberbjudande eller riktad 

information var vägen tillbaka för både Beata, August och Jacob. För både Olof och Jacob 

innebar övergången från värnplikt till anställning att premisserna för deras närvaro 

förändrades till deras villkor, vilket motiverade dem till att stanna. Jacob upplevde att han 

blev behandlad med respekt och Olof fick specialisera sig och arbeta med sitt stora intresse.  

Gemensamt för dessa teman är att de alla utgår från den enskilde individens intressen och 

på olika sätt tjänar till personlig utveckling och självförverkligande framför kollektiva 

intressen. Ingen av de intervjuade lyfte fram några patriotiska mål i form av att skydda 

Sverige som ett motiv att söka sig till Försvarsmakten. Endast en person uttryckte en 

altruistisk anledning som en motivationsfaktor. 

Intervjupersonerna bedömer Försvarsmakten i förhållande till hur väl den kan uppfylla 

deras krav och förväntningar. Den organisatoriska förändring som Försvarsmakten 

genomgick mellan 2010–2017 ställde nya krav Försvarsmaktens förmåga på att attrahera och 

rekrytera personal. Utsagorna visar på att den enskilda individen värderar en anställning vid 

Försvarsmakten i förhållande till andra arbetsgivares anställningsvillkor och innehåll (jfr 

Adolfsson 2012:6). Vilket kan tolkas som att soldatyrket till mångt och mycket värderas som 

vilket annat jobb som helst. 
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3. PERSPEKTIV PÅ MILITÄRT VÅLD 

Våldets hegemoni. Att motivera våldsanvändning i yrket.  

Den första frågan jag fick när jag varit i Kosovo var: har du dödat någon?  

Det var jättelätt för folk att fråga. Jag fattade inte det [...] De flesta tycker nog att, varför ska Sverige 

ha en militär? Vi är ett fredligt land liksom. Och det tycker jag är bra att vi är. Men jag tror inte 

många förstod varför man valde att åka till Kosovo. Vad gör du där? De har ingen inblick i vad Nato 

har gjort där. Och vad de har gjort för att det ska kunna bli fred. De kanske inte visste vad kriget 

gjorde med civilbefolkningen. [...]. För mig är det självklart att man måste stoppa sånt [kränkningar 

av mänskliga rättigheter]. Det räcker inte att stå och kolla på och säga sluta hörni. Det går inte 

ibland. Jag önskar det gick att påverka folk fredligt, men när det inte går så måste man stoppa folk. 

(Jacob)                                                                               

 

Eldstrid var inte aktuellt i Kosovo berättar Jacob. Syftet med missionen var att finnas som en 

närvaro, upprätthålla freden och allmän säkerhet som en del av den NATO-ledda 

internationella fredsstyrkan KFOR (Försvarsmakten 2017f). Jacobs huvudsakliga uppgift var 

att söka efter vapen och ammunition och få bort det från samhället. Jacob berättar att han 

upplever att folk i överlag inte känner till varför svenska soldater skickas ut till 

konfliktområden. Ett motiv till att han tog anställning efter värnplikten var för att få en inblick 

i vad som händer på plats vid konflikter. En annan anledning att ta anställning var för att vara 

en del av en fredsbevarande insats som han tror på. Svenska Försvarsmakten agerar utefter 

den folkrättsliga principen, Skyldighet att skydda. Förpliktelsen innebär att det internationella 

samfundet har en plikt att skydda och agera när en enskild stat misslyckas att skydda sina 

medborgare mot folkmord, brott mot mänskligheten eller krigsförbrytelser. Förpliktelsen 

består av tre skyldigheter att förebygga, agera och återbygga - vilket särskilt gäller efter ett 

militärt ingripande (ICISS 2001). Att ingripa med våld kräver att man följer åt med 

fredsbevarande insatser och söker efter kausala orsaker anser Jacob. Han är av uppfattningen 

att man inte kan bruka våld och sedan lämna situationen därhän. Att bruka våld innebär ett 

snabbare alternativ framför fredlig konfliktlösning, men våldet kan skapa grogrund för fortsatt 

konflikt och eskalering anser Jacob. "När du dödar en person så skapar man så otroligt mycket 

hat hos en individ eller grupp som inte går över. Kolla på Israel och Palestina konflikten som 

aldrig tar slut för det är så mycket hat" (Jacob).  

Olof framhåller att det tidigare uppdraget för Försvarsmakten har inneburit att hjälpa 

andra stater till självhjälp vid behov. Enligt honom är humanitära insatser inte det primära 
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syftet med utlandsmission utan snarare handlar Sveriges närvaro i konflikter runt om i världen 

om att upprätthålla politiska relationer till allierade länder. "Det handlar om relationer mellan 

länder. Skit i afghanerna, de har inte med saken att göra för dem bryr vi oss inte om. Utan det 

viktigaste är att vi är där och att vi jobbar med andra nationer." (Olof). Humanitära insatser 

som att bistå människor med exempelvis vatten är "fint" men inte det primära syftet och målet 

menar han. Att som soldat sakna den insikten och utsätta sig för riskerna vid utlandsmission 

med intentionen att visa sig tuff eller tro att man är där för att hjälpa lokalbefolkningen kan 

visa sig jobbigt tror Olof. Syftet med Sveriges närvaro i Afghanistan var bara för att stötta 

USA och NATO, så att de skulle hjälpa Sverige i händelse av krig berättar Olof. "Man säger 

ju kanske inte alltid vad som är syftet nödvändigtvis".  För Olof är Försvarsmaktens viktigaste 

uppdrag att behärska den territoriella integriteten i Sverige med alla förekommande medel där 

det i sista hand är vapenmakt. "Skjuta ihjäl den som försöker komma in i vårt land", säger 

Olof korthugget.  

 
I en demokrati har man en Försvarsmakt för att kunna hävda vår rätt att säga, tycka, tänka, göra allt 

det vi vill. Våra värderingar. Det som vi faktiskt har byggt upp i vårat land [...]. Krig är en 

förlängning av politiken. Kan man inte lösa en politisk konflikt genom dialog så blir det nästa steg 

[att bruka våld]. Vi som Försvarsmakt ska inte in någon annanstans i första hand för att vi inte 

kommer överens, utan inkräktar någon på vårt territorium så [har vi rätt att hävda vår suveränitet]. 

Jag är född här och vill behålla våra värderingar. Skydda våra gränser och värderingar. Jag är beredd 

att hålla med, för det är det Försvarsmakten står för [...] Ingenting känns rätt eller fel i slutändan, det 

är såhär det har kommit att bli och ser ut. (Beata) 

 

Beata är medveten om att hon formats av sin utbildning i Försvarsmakten och yrke i synen på 

hur våld kan rättfärdigas. I citatet ovan fångar hon essensen av Försvarsmaktens uppdrag och 

högsta prioritet att värna om värden som fred, frihet, öppenhet, trygghet och rättvisa 

(Försvarsmakten 2017g). På sin hemsida skriver Försvarsmakten under kampanjrubriken Du 

nya, du fria att Försvarsmakten ska "i första hand värna om Sveriges intressen. Ensamt och 

tillsammans med andra genom insatser i Sverige, i närområdet och utanför." (Ibid). 

Försvarsmaktens uppdrag är något som alla intervjupersonerna berättar att de tror på och 

arbetar med att verkställa. Intervjupersonerna talar dock inte i direkta termer om att skydda 

"Sverige", utan snarare i begrepp om att "värna om värderingar" som de upplever som "våra" 

genom att skydda gränserna till landet.  

Hur intervjupersonerna resonerar kring att skydda landets gränser med militärt våld 

korrelerar med vad inom den politiska disciplinen internationella relationer benämns som 
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"realism". Charles Glaser, professor i statsvetenskap och internationella relationer skriver att 

realistteorier utgår från att det finns suveräna stater som drivs av samma intresse att skydda 

den egna staten genom militära medel för säkra sin fortsatta existens. Detta har sin grund i att 

det internationella (politiska) systemet betraktas som ”anarkistiskt” då det inte finns en 

internationell auktoritet som kan påtvinga överenskommelser, förhindra våldsanvändning och 

därmed inte heller skydda stater mot andra staters handlingar. Detta gör stater beroende på sin 

egen förmåga, själv-hjälp, för att överleva. Förmågan, och makten, att skydda sin egen stat 

kan mätas i en stats resurser att bygga en stark krigsmakt (Glaser 2016:14ff). 

 Alla delar inte uppfattningen om att stater ska "skyddas" med militära medel. Olof 

berättar att han förstår de kritiska rösterna som riktas mot Försvarsmakten och 

våldsanvändning. "Jag tycker alla har rätt, om man säger så, det är mitt svar på frågan", säger 

Olof som en kommentar till meningsskiljaktigheterna som finns kring Försvarsmaktens 

befintlighet. Han refererar till ”plogbillsrörelsen” som företräder icke-våld och säger att de har 

rätt att våldet eskalerar när vi producerar mer vapen. När ett land rustar desto mer gör 

grannländerna det berättar Olof. Hans syn grundar sig i en generell misstro mot andra staters 

intentioner och handlingar (jfr Glaser 2016:16). Osäkerheten driver stater till att bygga upp 

sin egen militär för att motsvara andras och bilda allianser i strävan för att öka sin egen 

säkerhet. En i grunden defensiv handling som av andra stater kan tolkas som offensiv och i sin 

tur underminera deras säkerhet. Resultatet blir en loop av ökad militär rustning snarare än 

ökad säkerhet och kan benämnas som ett säkerhetsdilemma (Glaser 2016:16). 

Upprustningen och eskaleringen är oroväckande tycker Olof. Han är medveten om att så 

länge ett land har ett övertag så måste de övriga länderna jobba i kapp. "Människan tenderar 

ju till att inte backa av förens det liksom, har gått till en nivå, att man känner nu är det inte 

värt något mer". Hotet av konsekvenser kan överväga nyttan av slåss menar Olof. Parter i en 

konflikt väger risker och kostnader mot sannolikheten att de uppnår sina mål innan de agerar. 

Det handlar för parterna om att bedöma den upplevda genomförbarheten med en viss strategi 

(jfr Pruitt & Kim 2004:47–53). Olof tar upp kärnvapenkrig som ett exempel då 

konsekvenserna väger över den egna vinsten.   

 
Jag håller med om att vapen borde avvecklas. Ingen hade varit gladare än jag. Vapen är ju jättedåligt, 

så är det. [...]. Ja det bästa vore att skrota alla vapen, vi svetsar dem, pluggar igen dem, vi tar bort 

Försvaret. Det mest resonliga hade varit att motparten gör likadant. Men det är det som är grejen, vi 

människor fungerar inte så. Vi har aldrig varit rationella. Vi tror gärna det. Vi agerar ganska 

barnsligt. Det finns andra drifter som är viktigare många gånger. [...]. Det funkar inte så. Ja det är 



 

 

22 

 

rätt, men det är orealistiskt. Man förhåller sig inte till människor då. Utan man förhåller sig till 

rationella tänkande varelser och det är vi inte. Det har vi aldrig varit. (Olof)                                                                                                                              

 

Flertalet av intervjupersonerna uttrycker en önskan att kunna hantera konflikter med fredliga 

medel men förevisar att dessa metoder inte är möjliga. "Jag önskar ju mer än allt annat att det 

var fred i hela världen. Att folk gick och kastade blommor på varandra hade varit det bästa av 

alla världar. Men det ser inte ut så. [...] Tyvärr är det bättre att vara rustad för det, än att vara 

oförberedd för det när det väl kommer" (Amanda). Matilda ifrågasätter också att ”flower 

power” skulle vara alternativet till väpnat våld. "Det är så det har kommit bli och ser ut", 

säger Beata och syftar på det militära våldets nödvändighet. 

 

Bland pommes och läkerolpaket. Om hierarki och våldets reglering.  

I en total anarki kan vem som helst slå på vem som helst. Ifall man då har en makthavare som sitter 

på våldsmonopolet, då är bara den här instansen som har rättighet att bruka makt. Så får man anta att 

den individen som jobbar där vet när, hur och var man får bruka viss typ av makt enligt 

våldstrappan. Det finns ingenting som blir bättre om man har en mobb människor som blir arga av 

en viss sak, av ett påstående och så är det en oskyldig person som åker på deras påstående. Då är vi 

tillbaka i medeltiden igen och det är inte bra. (August)                                                                 

                                                         

För August representerar Försvarsmakten en instans som kontrollerar makten kring våldsbruk. 

Det finns regleringar för när, var och hur olika former av våld får brukas. August likställer 

frånvaron av statlig kontroll, anarki, till något som hör till medeltiden. Medeltiden kan i 

August uttalande tolkas representera ett utdaterat och ohämmat tillstånd (även om det inte är 

en historisk korrekt återgivning av medeltidens system av våldsanvändning). En tid präglad av 

naturtillståndet som Thomas Hobbes benämnde det. I naturtillståndet saknas regler och 

styrelse vilket medför en ständig fruktan för andra människors girighet, grymhet och egoism. 

Varje individ måste själv försvara sin rätt till överlevnad i en tillvaro som är "ensamt, fattigt, 

obehagligt, brutalt och kort" (Nordin 2013:78). För att slippa undan naturtillståndet sluter sig 

människorna samman för att ingå ett samhällskontrakt. I vad som utgör en frivillig 

överenskommelse avstår de sig friheten att ta lagen i egna händer och överlåter all makt till en 

suverän. Suveränen är den ende som har rätt utöva tvång och våld. Genom samhällskontraktet 

träder människorna in och upprättar en stat, en suveränitet (Nordin 2013: 81). I detta fall 

centreras suveräniteten till Försvarsmakten som institution och den svenska regeringen. 

"[Våldsmonopolet], det är det som formar vår profession", säger Beata. I likhet med August 
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betonar Beata det militära våldets reglering. I krig och konflikt är våldet kontrollerat och 

reglerat av principer och regler inom militära insatsregler och den internationella humanitära 

rätten.  

 
Allting utgår såklart från krigets lagar [...] Mycket handlar om att försvara sig. Vi får väldigt sällan 

öppna eld först om det inte är för någon annan är i risk eller hot om något, alltså sådär. Man kan inte 

provocera fram något till exempel. Eller att vi skulle gå ut och anfalla någonting först, utan då är det 

nåt som har föranlett till det.  (Beata)  

 

Beata betonar skillnaden att bruka våld i defensivt och offensivt syfte. Denna syn korrelerar 

med det ”internationella systemets anarkistiska natur" (vilket bottnar i Hobbes teori om 

naturtillståndet), där stater tvingas till defensiv våldsanvändning för att säkra sin fortlevnad. 

Folkrätten grundar sig i denna syn på säkerhet inom internationella relationer och 

intervjupersonerna ställer sig bakom detta perspektiv. Våldsanvändning motiveras bland 

intervjupersonerna med att upprätthålla något och för att avbryta, hindra och stoppa andras 

våld snarare än expandera genom offensiva medel. "Det är väl det som är hela poängen, den 

enda anledningen som jag kan komma på att bruka våld är att avbryta någon annans våld, [...] 

det är lite moraliskt knepigt sådär men som grundprincip tycker jag så", berättar Malte. 

 Förutsättningarna för våldsanvändning kan ses regleras genom en hierarkisk trappa. 

Sverige som suverän nation regleras av internationella regelverk och principer i förhållande 

till våldsanvändning. Försvarsmakten underordnas dessa regelverk samt den svenska statens 

intressen som verkställande myndighet med våldsmonopol. Enskilda individer inom 

Försvarsmakten regleras även dem av folkrättsliga principer men direktiv kring 

våldsanvändning kommer direkt från närmast överordnade. "Allting handlar om en form av 

order på nåt sätt", uttrycker Beata det. Som soldat får man order från gruppchefen sedan följer 

plutonchef, kompanichef, bataljonschef i hierarkisk ordning. Alla yrkessoldater har enskilda 

gradbeteckningar, där vissa, bland intervjupersonerna skämtsamt benämns som pommes och 

läkerolpaket. Pommes symboliserar strecken som visar antal tjänstgjorda år som menig eller 

graderna för korpral (två streck) och furir (tre streck). Läkerolpaket illustrerar stjärnan som är 

sergeantens beteckning2. Graderna och därmed hierarkin utgör navet i Försvarsmakten. 

 

Försvarsmakten styr ju över sina egna anställda. Och det måste dem ju göra för att soldater kan ju 

inte löpa amok hur som helst. Jag menar, organisationen ser ju ut på ett visst sätt, det är ju en form av 

                                                 
2 Gradbeteckningen för furir och sergeant ändrades efter 2009. 
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hierarki i Försvarsmakten och det är jättetydligt redan från enskild soldat.  Alltså graderna. Alla har 

ju grader. [...] Det handlar ju också om att kunna ge order, kunna ta beslut, genomföra uppgifter och 

verksamhet. (Amanda) 

 

Förtroendet för cheferna är generellt stort bland de intervjuade. "Jag har jävligt hög lojalitet 

för vissa av mina chefer, inte alla men vissa har jag extremt hög respekt för [...] hade man 

hamnat i en skarp situation så finns det vissa som, den här personen skulle jag kunna tänka 

mig, han skulle jag följa genom eld och lågor liksom" (Malte). Malte berättar specifikt om en 

chef som han ser som en förebild för att han är rättvis och duktig. Jacob berättar att även om 

han oftast hyser ett stort förtroende för sina överordnade så finns det befäl han skulle hoppas 

slippa hamna under ledning av i en skarp situation. Men att ifrågasätta order är inte möjligt 

om gruppen ska hålla ihop, vilket är av största vikt betonar Jacob. "Alla kan inte bli Rambo 

och hålla på, då är det kört" (Jacob). 

 Flertalet av intervjupersonerna har en befattning som innebär att de har ansvar över en 

arbetsgrupp. Att vara gruppchef och ge order ser Amanda som befogenheter som medför ett 

stort ansvar för allas välmående i hennes grupp. "Det är klart jag vill genomföra min uppgift 

som jag får från min chef, men min högsta prioritet är ju att alltid få med hela gruppen hem 

[levande]" (Amanda). August berättar att beslut som gäller huruvida gruppen han leder ska gå 

framåt eller bakåt kan leda till att någon förolyckas. Soldatyrket innebär att ta beslut som kan 

leda till kritiska konsekvenser. Trots insikten om det tycker både Amanda och August att det 

är svårt att relatera till allvaret i övningarna på förbandet. Det är inte förrän en utlandsmission 

närmar sig eller när man befinner sig skarp insats utomlands som man börjar förstå hur 

verkligt det är med konsekvenserna av deras beslut berättar Amanda (jfr Adolfsson et al 

2012:16,28). Bland intervjupersonerna likställs kontakten med potentiellt våldsamma 

situationer med de skarpa situationer som uppkommer vid utlandsmission. Amanda som 

skadade sig precis innan planerad utlandstjänst menar att hon saknar erfarenhet av våld 

eftersom hon aldrig varit i en skarp situation.  

Olof berättar om sina erfarenheter av våld i Afghanistan där han var i skarpt läge och 

blev beskjuten. Då han inte observerade varifrån kulorna kom var han oförmögen att besvara 

elden.  "I den situationen känns det inte som att det är någonting konstigt. Likväl, vad vet jag, 

boxaren som boxas i ringen så är det egentligen bara att hitta när och var är det ok och tillåtet 

[att bruka våld]", säger Olof.  Den känslan är betydligt enklare att finna när hotnivån är ”hög”, 

menar Olof. I en konfliktsituation är alltid hotnivån definierad, vilket reglerar 

våldsanvändning. Är hotnivån hög så är tröskeln till att bruka våld lägre. Är hotnivån däremot 
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”låg” är tröskeln till våldsanvändning högre. Låg hotnivå innebär en öppnare attityd, till 

exempel att hjälmen är av, att inte ha vapnet framme eller att en i gruppen är "ledig" det vill 

säga obeväpnad i endast skyddsväst. Vid låg hotnivå lämnas individen till fler beslut berättar 

Olof.  

 Närheten av våldet definieras inte bara geografisk även utan hierarkiskt. Ju högre upp i 

den militära hierarkin desto mer minskar närheten till våldet i Sverige. Olof som är officer på 

en beslutsfattande instans menar att han i Sverige inte är nära våldet. Personer som är högt 

upp i hierarkin och genomför olika politiska och militära beslut är långt ifrån mottagaren till 

deras beslutsfattande. Olof förklarar att desto längre distans man har till mottagaren för en 

våldshandling desto enklare blir det att släppa konsekvenserna av ens aktioner. "Men desto 

närmare man kommer kärnan, [...] då blir det väldigt tydligt och då gäller att kunna definiera 

varför jag gör det här". (Olof). 

 

Att navigera efter den moraliska kompassen 

I intervjupersonernas berättelser framkommer det att kontexten för våldsanvändning är 

avgörande för hur intervjupersonerna förhåller sig moraliskt till att bruka våld. I en kontext 

där våld inte är lagligt sanktionerat, som till exempel våld mellan två individer på krogen, 

upplevs våldet som moraliskt oförsvarbart och negativt av intervjupersonerna. August som 

observerat krogvåld säger att han inte slåss för att det är onödigt och ingenting blir bättre med 

våld. "Det finns inget argument som man inte kan bemöta med ett annat argument [...] det är 

oerhört få problem du inte kan lösa genom att prata" (August). Att ta till våld gör man bara 

om det inte går att lösa genom dialog menar han. Flera av intervjupersonerna uttrycker sin 

olust för att slåss, särskilt i situationer där våldet inte är lagligt. "Jag har aldrig slagit någon, 

jag har aldrig skadat någon. Jag har aldrig gjort det i syfte att orsaka någon smärta. Jag har 

sett våldsamma situationer och jag gillar det inte. Det väcks någonting i mig när jag ser det, 

'sluta' är det första jag tänker", berättar Jacob.          

 I rollen som yrkessoldat skapas däremot en kontext där våldet är normaliserat och tillåtet. 

Men att använda begreppet våld när de reflekterar kring våldsaspekten i yrket upplevs som 

onaturligt för flera av intervjupersonerna. Istället används uttryck som ”strid” och ”närkamp”, 

där avståndet till våldet spelar in på ordvalet. Vid närkamp har man fysisk kontakt med den 

andre individen och strid innefattar en distans mellan parterna. Olika befattningar innebär mer 

eller mindre kontakt med strid och närkamp. "Jägare kanske har mera fysisk (kontakt) och 
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kanske använder våld", säger Matilda. I sitt uttalande visar hon på en osäkerhet inför huruvida 

yrkessoldater i befattningen jägare ens använder våld. 

 

Vi övar ju för att döda andra människor. Alltså så är det ju, rent ut sagt. Det är ju vår yttersta spets, 

det är ju faktiskt att döda andra människor. Det är någonting vi absolut inte får glömma. Jag tror 

många faktiskt förringar det. För det är ju så, när vi står på skjutbanan, när vi har våra tavlor som vi 

skjuter på, det är ju liksom bilder av figurer. Alltså det är ju människor. Vi tränar ju faktiskt på att 

sätta två skott i bröstet och ett i huvudet. Men man tänker inte på det. Man tänker inte på att man ska 

skjuta en människa när man står på en skjutbana. Det är liksom en pappfigur man siktar emot.                                                                                          

(Amanda) 

 

Att vara yrkessoldat innebär att man måste vara kapabel att döda en annan människa. Amanda 

sätter i citatet ovan ord på något som flera av intervjupersonerna berättar - i stridsövning blir 

målet 'fienden', 'ryssen' eller 'b-styrka' snarare än en faktisk människa. Inte sällan talar 

intervjupersonerna om ett manligt subjekt när de adresserar 'fienden' som benämns som 'han'. 

August betonar att man måste distansera sig från våldet och avhumanisera 'den andre' om det 

ska gå att döda en annan människa. 

 

Ja, jag vet att det är människor. För precis som vi är det någon som sitter bakom ratten eller någon 

som kör det där fordonet som vi beskjuter nu, eller som springer i gräset där. Men jag tror ändå att 

man sett dom som en grupp och inte att, 'det är Kalle jag skjuter på där borta'. Om vi ska ta den här 

marken och komma fram, då ska vi strida för det liksom. Man ser inte individen i det. [...] Om en 

tavla kommer upp så ska du skjuta, skjuta, skjuta. Inte liksom, 'håller han en kniv i handen' eller 'är 

det ett vapen jag ser eller vad är det för hot?  (Matilda)                                                                                                                        

 

Jacob berättar att i en situation där man blir beskjuten så besvarar man elden. "Hade det hänt 

någonting hade jag inte tvekat. [...] Man liksom bara gör, du tänker inte". Handlingen går på 

automatik och sällan skapas ett längre utrymme för att bedöma en skarp situation. I 

soldatrollen är Jacob redo att ta till våld för att han är utbildad till det. "Det är ditt jobb, det är 

den du är, det är hela din identitet, du är soldat" (Jacob). Att inte använda våld är otänkbart i 

en situation där någon skulle vilja skada eller döda honom, både i yrkesrollen och civilt. "Det 

tror jag ligger i vårt DNA nånstans", säger Jacob. Han tror att det är oundvikligt att människor 

brukar våld och organiserar sig med militärt våld för att det ligger i människans natur. 

 Flera av intervjupersonerna uttrycker att alternativet att inte besvara våld med våld är att 

en själv eller ens kamrater skadas eller dör. "Hade det hänt någonting så hade jag gjort det för 
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mina kamrater. Inte för det politiska, nej. Jag hade nog tänkt, grabbarna och jag har hamnat i 

en situation, nu löser vi det här", berättar Jacob.          

 När man lyckas skjuta 'fienden' i övning känns det bra säger Amanda, medveten om hur 

makabert det kan låta. För henne skapar det en känsla av vällust att utföra det som hennes 

tjänst efterfrågar och samtidigt skydda sig själv och sin grupp. Men hur det känns att döda en 

människa, det går inte att veta innan man hamnat i en sådan situation säger hon. August tror 

inte att alla kan hantera att döda en annan person och att det finns oerhört få personer som kan 

döda en annan individ utan att känna något. I sådant fall är man psykiskt sjuk eller så kommer 

reaktionen i efterhand genom posttraumatiskt stressyndrom menar han.   

 Även fast det är juridiskt sanktionerat och lagligt att använda våld inom soldatrollen 

uttrycker flera av intervjupersonerna en viss olust inför att bruka våld i yrket. Amanda berättar 

att hon inte är en person som vill ut och slåss egentligen och August medger att han jobbar 

som skyttesoldat fast han egentligen inte gillar vapen. "Ibland skapar militära makter kaos, 

krig föder så mycket ondska, alltså du vet, folk blir knäppa i huvudet och dödar, våldtar. Det 

är sjuka grejer [...] Jag tycker aldrig att man ska försköna krig på något sätt, för det är vad det 

egentligen är", säger Jacob. Att vara medveten om våldets negativa sidor innebär inte en 

moralisk diskrepans kring våldsanvändning hos intervjupersonerna. För dem väger fördelarna 

med våldsanvändning över nackdelarna. "Ändamålet helgar medlet, vilket inte alltid kan 

tyckas vara moraliskt rätt", säger Malte. Han syftar till den suveräna nationens rättighet att 

hävda sitt territorium med våld som sista medel. "Det kommer alltid vara människor som dör i 

onödan, hemska saker som händer, slutmålet är att det aldrig kommer till det" (Malte). Malte 

menar att kostnaderna och konsekvenserna ska vara högre än vinsten att anfalla Sverige, den 

upplevda genomförbarheten ska vara låg. För Jacob är pliktkänslan större än uppfattningen 

om våldets negativa konsekvenser:  

 

Skulle det vara ett hot mot friheten i Sverige så vill jag hellre gå in och strida än att sitta och kolla på 

tror jag. Jag vill absolut inte döda en annan människa, så det är det som splittrar mig, men om det 

skulle komma till den punkten så finner jag mig nog i det. Att jag måste verkligen göra den plikten.                                                                                                              

(Jacob)  

I utsagorna framkommer det att man som soldat kan försättas i krävande situationer som 

erfordrar eget beslutsfattande inom stränga tidsramar. Andra gånger sker handlingar på tydlig 

order av andra vilket reglerar våldsanvändningen.  
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Jag får ju en order. Jag får inte skjuta hejvilt. Jag får bara skjuta om jag får eldtillstånd att göra det. 

Samtidigt så är det ju också att, känner jag att jag inte är form för att skjuta och känner att det finns 

en risk för min och andras säkerhet, så har jag ett personligt ansvar att anmäla att, näe jag kan inte 

skjuta. Det är helt ok, såna saker tar man allvarligt på. (Amanda)                                                         

                  

Amanda framför sitt ansvar att tillkännage när hon inte är i form för att genomföra en order 

om att beskjuta. Ordervägran kan följas av disciplinära åtgärder och sanktioner men i detta 

fall är det av största vikt inte agera på ett sätt som försätter dem själva eller sina kamrater i 

fara förklarar Amanda. För Beata kan det finnas flera skäl för ordervägran utöver att man 

känner sig ur form: 

 

Man får en order, oavsett om den är från kungen, statsministern, ÖB [Överbefälhavaren] eller från 

min närmaste chef, så ska man lyssna på sin egna moraliska kompass. Det är inte alltid man har 

mycket tid, men man ska känna efter om det låter helt fel. Märker man att det är konstigt så ska man 

ifrågasätta och säga ifrån. Annars kan man alltid utgå från krigets lagar. Men jag har den moraliska 

kompassen alltid där, man gör inte vad som helst. (Beata).                                                                                                                      

Beata är av åsikten att varje handling ska föregås av en moralisk bedömning oberoende vem 

som ger en order. August anser att varje order ska förhållas till Försvarsmaktens värdegrund, 

eller som flera av intervjupersonerna berättar, krigets lagar. Dessa principer blir ett 

komplement till den subjektiva upplevelsen av vad som är moraliskt berättigat och kan 

användas för att styrka ordervägran. "Jag personen Amanda har valt att träda in i rollen som 

soldat. Jag kommer inte göra någonting som jag inte kan stå för", säger Amanda. Hon 

upplever inte att hon kan särskilja moraliska ställningstaganden i sin yrkesroll och civilt. För 

Amanda är det viktigt att hon kan stå för sina handlingar utanför sitt arbete.  För Olof är den 

moraliska uppfattningen annorlunda. Han tar som exempel att han tycker att Afghanistan blev 

en misslyckad operation, den militära närvaron resulterade i mer osäkerhet i regionen. "Jag 

har inga problem med det. Det var valda strategier [...] men ska jag gå runt och må dåligt över 

det liksom? Jag är bara en del av den här kuggen". (Olof). Handlingar som sker på arbetstid 

särskiljer han från sitt civila liv. Samtidigt anser Olof att det inte finns något som heter "att 

bara följa order", den enskilde individen har alltid ett ansvar för sina handlingar. Olofs 

uttalande belyser den motsägelsefulla och komplexa relationen mellan att ta order och fatta 

egna beslut, ett tema som även lyfts fram i forskningsrapporten av Adolfssons et al (2012:14). 
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4. DET MILITÄRA VÅLDETS LOGIKER  

Bland intervjupersonerna framträder en syn på militärt våld som legitimt och normaliserat. 

Det militära våldet kan betraktas som en av flera sociala logiker som omgärdar soldatyrket. 

Det militära våldets logik konstituerar vissa subjektspositioner som soldat, civil, fiende och så 

vidare. Logiken omfattar även särskilda utrymmen, platser och institutioner (objekt) som 

förbandet, landsgränser och Försvarsmakten (jfr Howarth & Glynos 2007:133).  

Flera teman återkommer i utsagorna och jag kommer att diskutera dessa teman i termer 

av fantasier som strukturerar förståelsen och bidrar till konstruktionen av våldsanvändning i 

arbetet. Detta kapitel avser att förklara varför intervjupersonerna betraktar det militära våldet 

som förgivettaget och legitimt.  

  

Fantasin om det internationella systemets anarkistiska natur 

I intervjupersonernas utsagor framträder det militära våldet som det realistiska och självklara 

sättet att hantera konflikter. "Det är så det har kommit bli och ser ut", säger Beata. 

Försvarsmaktens befintlighet uppfattas som en förutsättning för att trygga rikets säkerhet. 

Olof berättar att det bästa vore att lägga ned Försvarsmakten och att det mest resonliga hade 

varit att andra länder gjorde detsamma. Men att detta inte är möjligt för att människor agerar 

inte utefter det som är förnuftigt utan är istället ”barnsliga” och ”irrationella”. 

Intervjupersonerna motiverar militärt våld i relation till ”realistiska teorier” i internationella 

relationer. Det är en misstro mot andra staters eventuellt våldsamma handlingar som tvingar 

och därmed legitimerar Sveriges militära våldsanvändning för att skydda den egna staten. 

Eftersom det saknas en internationell auktoritet som kan förhindra våldsanvändning och 

skydda stater mot andra staters handlingar betraktas det internationella systemet som 

anarkistiskt. Varje stat är beroende av sin egen förmåga för att överleva. Fantasin om det 

”anarkistiska internationella systemet” kan betraktas som ett fantasmatiskt uttryck för det 

militära våldet som legitimerar den som social logik. Denna fantasi gör uppfattningen av 

säkerhet sammanbundet med militärt våld.           

 Fantasin om det anarkistiska systemet kan betraktas som en dystopisk fantasi, som 

beskriver ett katastrofalt framtidsscenario som måste förhindras enligt intervjupersonerna 

(Jason & Howarth 2007:147). En viss syn på framtiden legitimerar vissa handlingar och 

förkastar andra, vilket omfattar en maktdimension i vilka framtider som blir möjliga att tänka 

och göra (Landén 2012:80). I detta fall legitimerar fantasin att andra staters defensiva 
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handlingar stoppas med militära medel. Beata konkretiserar den dystopiska fantasin i form av 

en främmande stat som inkräktar på Sveriges territorium och hotar ”vår rätt att säga, tycka, 

tänka och göra allt det vi vill.  

Den utopiska fantasin är narrativ som istället lovar en lycklig utgång när ett uttalat eller 

implicit hinder är övervunnet. Utopiska fantasier tar i empirin uttryck av föreställningar om 

att vi kommer att kunna leva ett liv i fred med våra värderingar i Sverige bara om vi har en 

Försvarsmakt som hindrar förverkligandet dystopiska fantasin. Narrativen som omger de 

utopiska fantasierna om det goda livet är fred, demokrati och mänskliga rättigheter inom och 

utanför Sveriges gränser. För Jacob var det möjligheten att hjälpa andra stater hävda dessa 

principer som gav mening till yrket. Jacobs utsaga kan förstås som ett uttryck för att den 

utopiska fantasin är världsomspännande; alla människor har rätt att leva i fred, demokrati och 

med respekt för sina mänskliga rättigheter. Parallellt blir den dystopiska fantasin 

världsomfattande, territoriella kränkningar och militära invasioner av andra stater måste likväl 

stävjas för att bevara rättvisa och ordning i världen och i Sverige. Tillskillnad från Jacob 

betonar Olof att Sveriges militära närvaro i konflikter runt om i världen handlar om att 

upprätthålla politiska relationer snarare än hjälpa andra länder. Dessa två förhållningssätt kan 

ses som olika vägar till att försäkra Sveriges säkerhet och för att förhindra infriandet av den 

dystopiska fantasin. 

Ett ytterligare hot mot det militära våldets sociala logik är icke-våldsrörelsen som kan 

betraktas som en politisk logik som utmanar och ifrågasätter det militära våldets dominerande 

ordning. Flera av de intervjuade menar att de sympatiserar med icke-våldsrörelsen, men 

understryker i nästa mening att det är ett naivt och framförallt orealistiskt sätt att hantera 

konflikter. Intervjupersonerna ifrågasätter ”flower power” och effektiviteten av fredlig 

konflikthantering. Insikterna kring icke-våldets fördelar maskeras med föreställningen om att 

väpnad strid är det enda realistiska metoden på grund av fantasin om det ”anarkistiska 

systemet”.  

 

Mellan krogbråk och skarp tjänst – fantasin om det illegitima och legitima våldet 

August ställer statens våldsmonopol i motpol till vad han tolkar som en ”total anarki” där den 

enskilde individen kan bruka våld som den vill. För honom representerar Försvarsmakten en 

instans som kontrollerar våldsanvändning. Det finns internationella och nationella regleringar 

för när, var och hur olika former av våld får brukas. Dessa regleringar gör skillnad på ett 
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legitimt våld som brukas av staten och ett illegitimt våld när det används av enskilda 

individer. Sett ur detta perspektiv symboliserar det legitima våldet ordning medan det 

illegitima våldet representeras av naturtillståndets kaos och oordning. Det utopiska och 

dystopiska narrativet är närvarande i August utsaga. Våldsmonopolet med dess styrelse och 

regler upprätthåller ordning i samhället och världen. Denna utopiska fantasi förutsätter att det 

illegitima våldet förhindras innan det försätter samhället i anarki där naturtillståndet härskar. 

 I August uttalande legitimeras det militära våldet för att det beordras av rätt auktoritet. 

Inom etiska teorier om berättigad krigsföring ska vissa krav vara uppfyllda för att militär 

våldsanvändning ska anses vara moraliskt berättigat (Höglund 2001:127). Att rätt auktoritet 

ska beordra det militära våldet anses vara ett sådant krav, med vilket syftas att enbart den 

legitima regimen i en stat kan beordra krig. Samtidigt kan en regim förlora sin legitimitet om 

den inte uppfyller vissa folkrättsliga krav. Staternas rätt att utöva tvång och våld förutsätter 

samhällsmedborgarnas samtycke av samhällskontraktet som det diskuterats av Thomas 

Hobbes (Höglund 2001: 127; Nordin 2013:81). 

I utsagorna framkommer en uppfattning av det militära våldet som legitimt när det utövas 

av rätt orsak. Beata säger att ”Vi som Försvarsmakt ska inte in någon annanstans i första hand 

för att vi inte kommer överens, utan inkräktar någon på vårt territorium så [har vi rätt att 

hävda vår suveränitet]”. Inom moraletiska teorier är det ytterligare ett krav att det militära 

våldet ska tillgripas av rätt orsak. Det kan innebära att straffa den som brutit mot 

internationell rätt eller att utöva självförsvar för att säkerhetsställa freden och ordningen i 

samhället (Höglund 2001:130). Etiska teorier om berättigad krigsföring anknyter till 

folkrätten som reglerar staters relation till varandra i krig och fred. Folkrätten utgår från 

främst två rättigheter för nationalstaten; territoriell integritet och politisk suveränitet (Höglund 

2001:125). Idéerna om folkrätten genomsyrar intervjupersonernas utsagor: ”Allting utgår 

såklart från krigets lagar [...] Mycket handlar om att försvara sig.”, berättar Beata. Att det 

militära våldet utgår från lagar understryker dess politiska och moraliska legitimitet. När 

Jacob talar om en skyldighet att skydda och agera när andra stater bryter mot internationell 

rätt legitimerar han militär våldsanvändning med ytterligare en rätt orsak i analogi med 

moraletiska teorier. I flera av utsagorna framförs att det militära våldet ska vara den sista 

utvägen när andra medel att stoppa konflikten inte fungerar. ”Krig är en förlängning av 

politiken. Kan man inte lösa en politisk konflikt genom dialog så blir det nästa steg (att bruka 

våld).”, uttrycker Beata. Även detta argument återfinns i teorier om det moraliska 

berättigandet av våld (Höglund 2001:135). Ovanstående teman visar på hur grundläggande 

teorier och argument för det moraliska berättigandet av våld återkommer i intervjupersonernas 
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förståelse av det legitima våldet. Dessa teman kan förstås som fantasmatiska logiker som 

utgör diskursiva ordningar som möjliggör för den legitima förståelsen av militärt våld, 

förekomsten av väpnad strid och soldater och utesluter fredlig konflikthantering (Silow 

Kallenberg 2016:220).  

I motsats till det militära våldets sociala logik finns det illegitima våldet. Våldsutövande 

som sker på krogen skapar obehag och moraliskt fördömande hos intervjupersonerna för att 

det är dystopiska fantasier som hotar med att skapa kaos och oordning i våldslogiken. 

Fantasmatiska logiker präglas ofta av en motsägelsefullhet och visar på extrema svängningar 

mellan inkompatibla positioner (Glynos & Howarth:148). När intervjupersonerna talar om det 

illegitima våldet synliggörs den motsägelsefulla synen på våld.  När August talar om krogvåld 

uttrycker han att "det finns inget argument som man inte kan bemöta med ett annat argument 

[...] det är oerhört få problem du inte kan lösa genom att prata". Jacob berättar att han ogillar 

våldsamma situationer och att det första han tänker när han bevittnar våld är ”sluta”. Även i 

en kontext där våldet är juridiskt sanktionerat gällande det militära våldet träder 

motsägelsefulla positioner fram. Flera av intervjupersonerna uttrycker att våld är dåligt, 

skapar direkt och långvarig skada, leder till eskalering och upprustning. Amanda och August 

formulerar båda en ovilja att slåss och ett avståndstagande av vapen trots sitt yrkesval.  

Även om utsagorna ger uttryck för motstridiga positioner är intervjupersonernas egen 

förståelse av våld inte motsägelsefull (jfr Silow Kallenberg 2016:180). Det militära våldet 

uppfattas fortfarande som förgivettaget trots intervjupersonerna är medvetna om våldets 

negativa konsekvenser. Det är löftet om det utopiska narrativet i en fantasi som maskerar att 

konflikter, antagonismer och motsägelsefullheter är politiska problem som har politiska och 

kontingenta lösningar. Med andra ord döljer fantasier den tillfälliga och föränderliga 

fixeringen av betydelse i våra identiteter och relationer (Ljungberg 2015: 59; Landén 

2012:79). Löftet om fred och demokrati säkrar subjektets affektiva lojalitet till det militära 

våldets sociala ordning trots dess påtagliga brister. På så vis verkar fantasier som en enande 

kraft i sammanhang präglade av till synes motstridiga positioner och identiteter och låter 

dessa existera tillsammans och förstås som helheter (Silow Kallenberg 2016:221). 

Intervjupersonerna ger uttryck för vad filosofen Douglas Lackey benämner som privat 

pacifism där de fördömer individuellt våld men accepterar statens användning av militärt våld 

(Höglund 2001:156). 
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Lydnad och ansvar – fantasin om det moraliska subjektet  

I soldatyrket utbildas och förutsätts intervjupersonerna kunna bruka dödligt våld. I utsagorna 

framkommer motstridiga teman om det enskilda subjektets moraliska ansvar vid 

våldsutövande. Dels framhåller flera att varje situation alltid ska bedömas i förhållande till 

regleringar som ger tydliga ramar till våldsanvändning. Parallellt med folkrättsliga regler ges 

direktiv kring våldsanvändning direkt från närmast överordnade. "Allting handlar om en form 

av order på nåt sätt", uttrycker Beata det. Som soldat får man eldtillstånd och förväntas 

genomföra order för att hålla ihop gruppen och minska risken för att en själv och andra 

skadas. Samtidigt betonar några att det finns inget som bara heter att följa order, varje 

handling ska vägas i förhållande till egna moraliska ställningstaganden. Krigets lagar och 

värdegrunden lyfts fram som ett komplement till den egna moraliska kompassen. Andra 

situationer kräver istället att den enskilde individen måste ta egna beslut och agera inom 

stränga tidsramar. I utsagorna beskriver intervjupersonerna att de ibland inte hinner göra en 

längre bedömning och istället agerar instinktivt.  

Berättelserna visar på situationer där den enskilde individen lutar sig tillbaka på regler och 

order i relation till våldsamma handlingar. Likväl berättar intervjupersonerna att de alltid 

bedömer order i förhållande till egna moraliska ställningsantaganden som visserligen kan 

baseras på regleringar av våld. Samtidigt ges exempel på situationer där intervjupersonerna 

inte hinner tänka och göra en bedömning, då tas beslut om våldsutövande på automatik. Dels 

ger utsagorna utryck för att subjektet är autonomt, oberoende och självständigt, med åtskilliga 

handlingsalternativ att välja emellan. Dels återger de hur soldaten är underkastad en hierarkisk 

ordning vilket kräver lydnad och underordning. En subjektsposition som är oförenlig med det 

etiska idealet av moraliska subjekt med fria val och ett eget moraliskt ansvarstagande (jfr 

Höglund 2001:152). I slutändan uppfattar intervjupersonerna att de är fria till att ta egna 

beslut vilket legitimerar det militära våldet eftersom de inte kommer att göra någonting som 

de inte kan stå för. Dessa till synes motstridiga element i fantasin om det moraliska subjektet 

maskeras åter med den utopiska fantasins löfte om ett liv i fred och demokrati. 

 

Sammanfattande diskussion om det militära våldets logiker 

Fantasierna om det internationella anarkistiska systemet, om det legitima våldet och det 

moraliska subjektet strukturerar och ger mening till soldatyrket och det militära våldet. De 

fantasmatiska logikerna är de förklaringar och den världsbild som människor utgår ifrån när 
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de beskriver sin verklighet. Fantasiernas meningsuppbyggande aspekt konstituerar tydliga 

subjektspositioner och identiteter för intervjupersonerna att inta eller tillskriva andra 

(Lundgren 2012:63ff). Samtidigt möjliggör fantasierna för vissa handlingsmöjligheter och 

utesluter andra (Howarth & Glynos 2007: 135ff). Logikperspektivets meningsskapande och 

diskursiva egenskaper visar på ett inneboende maktperspektiv. Politiska teoretikern Steven 

Lukes menar att maktutövande sker när en individ influeras och formas på ett sätt så att denna 

inte ifrågasätter det utan istället finner situationen som naturlig och självklar. Individen har 

därmed accepterat sin roll i ordningen eftersom hen inte kan uppfatta eller föreställa sig 

alternativ och situationen uppfattas då även som önskvärd. När den som utövas för makt 

uppfattar situationen som naturlig verkar makten i det fördolda och är i denna form som mest 

effektiv när såväl aktören som forskaren har svårt att uppfatta den (Lukes 2004: 34f, 50,72ff). 

Lukes maktperspektiv avser makten att definiera verkligheten och påverka folks önskningar. 

Denna syn på makt korrelerar med förståelsen av logikperspektivet och diskurser som 

konstituerar vissa möjliga tolkningar och definitioner av verkligheten.      

 I utsagorna formulerar de intervjuade motstridiga positioner och brister i relation till 

soldatyrket och dess praktiker. Även när intervjupersonerna själva är medvetna om dessa 

konflikter så använder de fantasierna för att förklara varför de kände och agerade som de 

gjorde. Fantasierna skapar sammanhang där vissa handlingsberedskaper blir logiska och 

rationella även när till synes inte är det (jfr Silow Kallenberg 2016:44). I berättelserna blir det 

även tydligt att våldets sociala logik inte problematiseras eller ifrågasätts. Intervjupersonerna 

talar inte ens i termer våld utan istället används andra ord som ”strid” och ”närkamp” som 

skapar distans till ordets egentliga mening. Samma fenomen sker i när intervjupersonerna 

avhumaniserar andra människor i omskrivningar som ”b-styrka” och ”den andre”. Dessa 

omskrivande praktiker uppfattas som självklara och till viss mån nödvändiga av 

intervjupersonerna vilket visar på hur makten verkar genom logikerna. Soldaterna måste tro 

att deras yrke och handlingar utmynnar i en positiv framtid för befolkningen i Sverige och 

andra länder för att kunna legitimera och rättfärdiga sitt eget arbete (jfr Nilsson & Lövkrona 

2015:22). Våldsanvändningen måste understödjas av fantasier för att upprätthålla legitimitet 

som en social ordning (jfr Silow Kallenberg 2016:158ff).  

Narrativen kring den dystopiska fantasin om det goda livet med fred och demokrati i 

världen bekräftar att intervjupersonerna hamnat i rätt yrke sett till värdena som framförs i 

citatet i broschyren ”Välkommen till vår verklighet”. Där det står att ”det finns mycket värt att 

slåss för” och ”tycker du likadant så tycker du som vi” (Försvarsmakten 2014a). Frågan som 

återstår är; kan du ha ett mer meningsfullt arbete?  
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5. SAMMANFATTNING 

I denna kandidatuppsats undersöks hur förståelser av, och motiveringar för soldatyrket och 

våldsanvändning skapas och upprätthålls diskursivt. Jag visar hur och varför dessa diskurser 

konstitueras och legitimeras av svenska yrkessoldater. Politisk diskursanalys och 

logikperspektivet utgör uppsatsens teoretiska och analytiska verktyg.  Uppsatsen baseras på 

intervjuer med sju personer som är eller har varit anställda vid Försvarsmakten som 

yrkessoldater.                 

 För att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar har det empiriska materialet 

presenterats i tre kapitel. I det andra kapitlet redogörs intervjupersonernas motivationer att 

söka sig till Försvarsmakten. Det går att skönja ett generellt mönster där motiven för att söka 

sig Försvarsmakten utgår från den enskilde individens intressen och på olika sätt tjänar till 

personlig utveckling och självförverkligande framför kollektiva intressen i form av patriotiska 

eller altruistiska mål. Intervjupersonerna bedömer Försvarsmakten i förhållande till hur väl de 

kan uppfylla deras krav och förväntningar i förhållande till andra arbetsgivare.   

  I det tredje kapitlet presenteras hur yrkessoldaterna konstruerar förståelsen av militärt 

våld och sin yrkesposition. Här framträder en förståelse av det militära våldet som legitimt 

och normaliserat för att det utgör en hegemonisk ordning i internationella relationer. Militärt 

våld uppfattas som det rätta och realistiska sättet att hantera konflikter. Intervjupersonerna 

uppfattar territoriella gränser och värden som demokrati, fred och mänskliga rättigheter 

värda att slåss för. Ett ytterligare argument för det militära våldets legitimitet är att det finns 

internationella och nationella regleringar för när, var och hur olika former av våld får brukas. 

Försvarsmaktens våldsmonopol anses skapa stabilitet i samhället. Det ultimata argumentet 

som rättfärdigar militärt våld för intervjupersonerna är att varje beslut om våld föregås av en 

moralisk bedömning av situationen. Subjektet anses ha ett personligt ansvar i förhållande till 

våldsutövande.                 

 I kapitel fyra diskuteras det militära våldet som en social logik som omgärdar 

soldatyrket. Icke-våldsrörelsen framstår som en politisk logik som ifrågasätter och utmanar 

det militära våldets hegemoniska ordning. Fantasierna om det internationella anarkistiska 

systemet, om det legitima våldet och det moraliska subjektet strukturerar och ger mening till 

soldatyrket och det militära våldet. Fantasierna förklarar varför de diskursiva 

identifikationerna kring soldatyrket fastnar och det militära våldets hegemoniska position 

upprätthålls.  
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KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 

Otryckta källor 

Intervjuer 

 

Samtliga intervjuer är utförda av författaren. Ljudfiler, ljudfilsreferat och fältanteckningar 

förvaras hos författaren. 

 

1. Matilda (pseudonym) 

Kön: Kvinna 

Födelseår: 1992 

Sysselsättning: Studerar till polis 

Intervjudatum: 2016.05.16 

Intervjuns längd: 1 h 50 min  

 

2.  Malte (pseudonym) 

Kön: Man  

Födelseår: 1993 

Sysselsättning: Studerar till sjuksköterska 

Intervjudatum: 2016.05.18 

Intervjuns längd: 58 min 

 

3. Jacob (pseudonym) 

Kön: Man 

Födelseår: 1984 

Sysselsättning: Frilansar idag inom public service 

Intervjudatum: 2016.05.25 

Intervjuns längd: 1 h 44 min 

 

4. Amanda (pseudonym)  

Kön: Kvinna  

Födelseår: 1988 

Sysselsättning: Hundförare i Hemvärnet samt studerar till studievägledare 

Intervjudatum: 2016.05.28; 2016.06.10 (uppdelad intervju i två tillfällen, telefonintervju) 

Intervjuns längd: 1 h  9 min 
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5. Beata (pseudonym) 

Kön: Kvinna  

Födelseår: 1990 

Sysselsättning: Officer (fänrik) 

Intervjudatum: 2016.05.31 

Intervjuns längd: 47 min  

 

6. August (pseudonym) 

Kön: Man  

Födelseår: 1990 

Sysselsättning: Amfibieskyttesoldat 

Intervjudatum: 2016.06.01 

Intervjuns längd: 1 h 18 min  

 

7. Olof (pseudonym) 

Kön: Man  

Födelseår: - (inte angivet med hänsyn till anonymisering) 

Sysselsättning: Officer, löjtnant 

Intervjudatum: 2016.06.10 

Intervjuns längd: 1 h 40 min 

 

Tryckta källor 

Försvarsmakten 2014a. Välkommen till vår verklighet. Stockholm: Försvarsmakten. 

[Broschyr] [2016-05-25] 

 

Försvarsmakten 2014b. Vägen in. Så börjar din resa i Försvarsmakten. Stockholm: 

Försvarsmakten. [Broschyr] [2016-05-25] 

 

 

 

Elektroniska källor och hemsidor 

 

Försvarsmakten. Militära grader 2016a. 

       < https://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/militara-grader/ > (Hämtad 

2016-06-30).  
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Försvarsmakten. Gruppbefäl, soldater och sjömän. 2016b. 

       < https://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/militara-grader/gruppbefal-

soldater-och-sjoman/ > (Hämtad 2016-06-30).  

 

Försvarsmakten. Officerare. 2016c.  

       < https://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/militara-grader/officerare/ > 

(Hämtad 2016-06-30) 

 

Försvarsmakten. Signalist. 2017a 

<https://jobb.forsvarsmakten.se/sv/vagenin/befattningar/signalist-hv/> (Hämtad 2017-08-

18) 

 

Försvarsmakten. Samband/ledningssoldat armén.  2017b. 

<https://jobb.forsvarsmakten.se/sv/vagen-in/befattningar/sambandssoldat-armen/> 

(Hämtad 2017-07-18) 

 

Försvarsmakten. Amfibieskyttesoldat. 2017c. https://jobb.forsvarsmakten.se/sv/vagen-

in/befattningar/amfibieskyttesoldat/?_ga=2.8932981.1709928575.1515082280-

134651344.1514477987 (Hämtad 2017-07-19).  

 

Försvarsmakten. Fordonsförare. 2017d. 

      <https://jobb.forsvarsmakten.se/sv/vagen-in/befattningar/forare/> (Hämtad 2017-07-19) 

 

Försvarsmakten. Ammunitionsröjningssoldat. 2017e.  

       <https://jobb.forsvarsmakten.se/sv/vagen-in/befattningar/ammunitionsrojningssoldat/>   

(Hämtad 2017-07-19) 

 

Försvarsmakten. Kosovo – KFOR. 2017f. <https://www.forsvarsmakten.se/sv/var-

verksamhet/internationella-insatser/pagaende-internationella-insatser/kosovo-kfor/> 

(Hämtad 2017-07-25). 

 

Försvarsmakten. Du nya, du fria. 2017g.<https://www.forsvarsmakten.se/dunyadufria/> 

(Hämtad 2017-07-25). 

 

Hemvärnet. Ungdomsverksamhet. 2017. < https://hemvarnet.se/ungdom> (Hämtad 2017-07-

18).  

  

Rekryteringsmyndigheten. Kort om lagen. 2017a 

      < http://rekryteringsmyndigheten.se/plikten-idag/kort-om-den-nya-lagen/> (Hämtad 2017-

12-27) 
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Rekryteringsmyndigheten. Pliktens historia 2017b  

       <http://rekryteringsmyndigheten.se/plikten-idag/pliktens-historia/> (Hämtad 2017-12-27) 
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BILAGOR 

Bilaga 1: Militär gradbeteckning 

Soldater, sjömän och gruppbefäl 

Gruppbefäl, soldater och sjömän är militär personal som inte har officersutbildning. 

Menig är den lägsta militära graden och den har soldater och sjömän under sin utbildning. 

Meniga stiger i hierarkin allteftersom de fortsätter att tjänstgöra, detta markeras med menig 

1:a klass och antal år. Efter det tredje, det femte och det sjunde tjänstgöringsåret byter mening 

1:a klass gradbeteckning.  

 

Gruppbefäl avser befäl som inte är officerare eller specialistofficerare. De för befälet över 

grupper, militära enheter, om cirka åtta personer. Gruppbefäl kan ha två grader, korpral eller 

sergeant. Korpral är den lägsta befälsgraderna i Försvarsmakten. Efter minst ett års 

tjänstgöring kan korpraler befordras till graden sergeant.  

 

Studenter vid officersutbildningen, kadetter, får också gruppbefälsgrader. Under första året av 

utbildningen innehar kadetterna graden vice korpral, under det andra året får kadetterna 

graden korpral och under det tredje och sista året blir kadetterna sergeanter.  
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Illustration saknas över flottan och flygvapnet, då soldaterna i studien hör till armén och 

amfibiekåren.  

 

Officerare 

Nyexaminerade officerare innehar den lägsta officersgraden, fänrik. General och amiral är de 

högsta graderna och på den nivån har endast ÖB som är general och kungen som är både 

general och amiral.  

Illustration saknas över flottan, amfibiekåren och flygvapnet då officerarna i studien hör till 

armén. Försvarsmakten har ett tvåbefälssystem av officerare och specialistofficerare, varav 

den senare har en skala av militära grader som inte beskrivs här.  

 

Källa (all information och bilder): Försvarsmakten 2016 a,b,c.  
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Bilaga 2: Presentation av informanterna  

Matilda (pseudonym)   

Ålder: 24 år 

Tjänstegrad: Soldatnivå, gruppchef 

Befattning: Sambandssoldat 

Antal år i tjänst: 3  

Deltagit på utlandstjänst: Nej  

Sysselsättning: Studerar till polis 

 

Jacob (pseudonym)   

Ålder: 32 år 

Tjänstegrad: Soldatnivå, menig 

Befattning: Stridsfordonförare 

Antal år i tjänst: 3 

Deltagit på utlandstjänst: Ja (Kosovo) 

Sysselsättning idag: Frilansar inom public service 

Varit anställd i Nordic Battle Group 

 

Malte (pseudonym) 

Ålder: 23 år. 

Tjänstegrad: Soldatnivå, vice korpral 

Befattning: Sambandssoldat, förare och stridssjukvårdare  

Antal år i tjänst: 3  

Deltagit på utlandstjänst: Nej 

Sysselsättning idag: Studerar till sjuksköterska 

Varit anställd i Nordic Battle Group 

 

Olof (pseudonym) 

Ålder: 30 + 

Tjänstegrad: Officer, löjtnant 

Befattning: Teknisk officer  

Antal år i tjänst: 12  

Deltagit på utlandstjänst: Ja (Afghanistan) 
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August (pseudonym) 

Ålder: 26 år 

Tjänstegrad: Soldatnivå 

Befattning:  Amfibieskyttesoldat 

Antal år i tjänst: 3 

Deltagit på utlandstjänst: Ja (Afghanistan)  

 

Amanda (pseudonym) 

Ålder: 28 år 

Tjänstegrad: Soldatnivå, gruppchef 

Befattning: Hundförare inom Hemvärnet (tidigare signalist) 

Antal år i tjänst: 4 år 

Deltagit på utlandstjänst: Nej (Men skulle ha åkt till Afghanistan innan inträffad skada) 

 

Beata (pseudonym) 

Ålder: 26 år 

Tjänstegrad: Officerare, fänrik (Tidigare sergeant på soldatnivå). 

Befattning: Ställföreträdande plutonchef GU ny 

Antal år i tjänst: 2 år + 3 år officersutbildning 

Deltagit på utlandstjänst: Ja (Kosovo) 

Varit anställd i Nordic Battle Group 
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Bilaga 3: Intervjuguide  

Introduktion 

Namn, ålder, hemort. 

Nuvarande sysselsättning? 

 

Bakgrund inom Försvarsmakten  

Har du gjort allmän värnplikt eller GMU? När? 

Gjorde du något innan tiden vid Försvarsmakten? Hur gammal var du när du genomförde 

värnplikt/GMU? 

Varför valde du att tjänstgöra vid Försvarsmakten? Vad var det som lockade? 

Berätta kronologiskt om dina olika befattningar.  

Hur länge har du varit anställd vid Försvarsmakten? 

Vad innebär dina arbetsuppgifter? Har du haft olika arbetsuppgifter genom åren? 

Vad gör du idag? Är du fortfarande anställd inom Försvarsmakten? Om nej, varför inte?  

 

Syn på våld  

Hur förhåller du dig till begreppet ”våld”? 

Vad är våld? Definiera gärna. 

Har du varit i kontakt med våld? Vad är din erfarenhet av våldsamma situationer? Specificera 

om du är bekväm med detta. 

När jag har intervjuat och forskat kring de här frågorna dyker debatten upp om hur 

våldshandlingar kan rättfärdigas, även i rikets tjänst. Vad är din syn på hur våld kan 

rättfärdigas i din yrkesroll? 

Vilka mål uppnås vid användningen av våld? 

Har ni pratat om/problematiserat våldet som brukas som yrkessoldat i tjänst? Hur? 

 

Avslutning.  

Har du några funderingar eller något du känner att du vill berätta/prata om som jag inte har 

tagit upp?  

 


